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Förord till första upplagan.

Det lifiiga intresse, livarmed under de senaste årtiondena den sven-

ska hedna tidens fornlämningar blifvit omfattade, torde väl i mindre

mån hafva kommit den svenska medeltiden till godo, hufvudsakligen

därför, att man för studerandet af dess kvarlefvor äger ytterst litet af

litterära hjälpmedel. För att i någon mån fylla denna brist lämnas

nu i allmänhetens händer en kort vägledande öfversikt af den svenska

medeltidens kyrkliga konst och af de medeltidsföremål, som pläga före-

komma i svenska kyrkor.

Som författaren af denna öfversikt är sysselsatt med förberedelserna

till ett utförligare arbete öfver den svenska medeltidens kultur- och

konstlif, vill han härmed vänligen anhålla, att de som äro i tillfälle

att lämna några upplysningar, hvilka kunna vara för detta hans arbete

främjande, benäget ville meddela honom dem.

(1875.)

Förord till andra upplagan.

Tre tiotal år hafva förflutit, sedan det ofvanstående skrefs. Under
denna tid har uppmärksamheten allt mera riktats mot medeltidens

företeelser, särskildt mot dess konst. Vårt vetande i detta afseende

har blifvit i hög grad riktadt. I det af mig bebådade större arbetet

om vår medeltids kulturhistoria har jag nu hunnit till att börja lägga

under pressen den fjärde delen, i hvilken litteraturen och konsten be-

handlas. Där kommer jag att framlägga en grundlig, systematisk

framställning af vår medeltidskonst. Den andra upplagan af denna
bok har samma uppgift, som den första hade: att rikta allmänhetens

uppmärksamhet åt vikten att bevara och studera de kyrkliga minnes-

märkena, kyrkorna själfva och deras innehåll, från vår medeltid. Det
är de oftast förekommande förhållandena, på hvilka jag här vill för-

nämligast rikta uppmärksamhet. De stora kyrkornas historia förbehålles

däremot åt det större arbetet.

December 1907.
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Byggnadskonsten

De byggnader, som i det hedna Sverige uppfördes som bostäder åt

människorna och som tempel åt gudarne, voro af trä. Råämnet fanns

i riklig mängd och var lätt att bearbeta. En byggnad af sten — jag

talar här icke om ett mindre skjul e. d. — kunde man icke utföra af

det tvingande skälet, att man icke kände konsten att bereda murbruk,

och utan detta kunde man icke uppföra murar af någon höjd. Bekant

skapen med murbruket hämtade man utifrån, liksom grundformen för

kyrkbyggnaden. Denna grundform var i främsta rummet bestämd af

gudstjänstens kraf.

Kyrkan bestod af två hufvuddelar: den ena, större, var afsedd för

menigheten, den andra, vida mindre, för prästerskapet. I en liten

landskyrka tjänstgjorde naturligtvis endast en präst, i de större

kyrkorna funnos flera, hvilka samtidigt deltogo i gudstjänsten. En
dryg del af den katolska gudstjänsten bestod af sång eller sjungande

uppläsning. Prästerna bildade hvad vi nu kalla en kör eller, som det

fordom på latin hette, en chorus. Namnet på samlingen af sjungande

präster öfverfiyttades på den del af kyrkan, i hvilken prästerna hade

sin plats. Denna kallades sålunda kor. Rätteligen borde ordet i be-

stämd form hafva varit hören
,
men som vi veta, har det fått den

omotiverade formen koret. Det torde nu vara för sent att försöka

vidtaga en ändring till det bättre.

Menigheten hade att andäktigt lyssna till och iakttaga det som
förekom i koret. Någon egentlig aktiv roll hade den icke att utföra.

Menighetens del af kyrkan kan därför icke få annat än en tämligen färglös

benämning. Som den i allmänhet har en rektangulär grundform, kallas

den lämpligen långhus. Någon gång fick menighetens del i kyrkan en

rund grundform. Det ligger då nära till hands att använda benäm-
ningen rundhus .

1 Var långhuset af stor bredd, måste man för takets

skull efter längden dela det i två eller flera delar. Dessa kallas

skepp. I många gottländska kyrkor äro skeppen två
,

2 vanligen är

1
I Helge Ands kyrka i Visby är menighetens del åttkantig, och Lärbro kyrka på

Gottland har kanske i början haft ett åttkantigt rum för menigheten. I dessa två fall

hafva vi tydligen att göra med en biform till rundhuset. Man har förr kallat långhuset
skepp, men detta bör undvikas.

2 Efter tysk sed kallar man en kyrka, hvars långhus är deladt i skepp af samma
höjd, en hallkyrka.

2208
/o7. H. Biidebrand

,
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2 DEN KYRKLIGA KONSTEN UNDER SVERIGES MEDELTID.

antalet ojämnt, hvadan
man talar om ett miclt-

skepp och två eller flera

sidoskepp.

I allmänhet upp-

fattar man tornet som
en nästan nödvändig

del af kyrkan. Men
torn saknades fordom

mycket ofta — en så

ansenlig kyrka som
1. Fornkristen basilika, plan. Linköpings domkyrka

hade under medeltiden intet torn — och kunde saknas, ty det har alls

ingen betydelse för gudstjänsten, är således en vida mindre viktig del än

koret och långhuset.

Ordet kyrka är af grekiskt ursprung och betyder Herrens hus.

På latin hette detta domus J)ei
,
hvilket småningom kom i viss mån att

inskränkas till de större kyrkorna, biskopskyrkorna; det latinska namnet
förekommer än i dag i ordet domkyrka. En sådan kallas äfven katedral

,

efter den stol
(cathedra), som för biskopens räkning var ställd i när-

heten af högaltaret. I våra medeltids-

skrifter kallas en större kyrka mönster,

af monasterium
,
som ursprungligen be-

tydde kloster.

Kyrkorna voro orienterade, d. v. s.

lågo med koret, kyrkans viktigaste del,

åt öster (på latin oriens).

Som arf från den fornkristna tiden

lät man under medeltidens första skede i Sverige koret få åt öster ett

utsprång, som var hel- eller ungefär halfcirkelformigt. Det kallas van-

ligen apsis (ett grekiskt ord). I detta utsprång anbragtes ursprungligen

en sittplats (på latin tribuna) för den främste i kyrkan förekommande

prästen. Öppningen från apsis till koret afslöts upptill af en rundbåge,

hvilken fått namnet tribunbåge.

I äldre tid var en mur uppförd mellan koret och långhuset med
en rätt liten öppning i midten, hvilken var täckt af en rundbåge.

Denna kallades triumfbågen, på grund däraf att man vid denna an-

bragte det s. k.

triumfkorset, om
hvilket upplysnin-

gar lämnas i den

senare afdelnin-

gen af denna bok

under rubriken

Romansk basilika, längdgenomskärning. kors.

2. Romansk basilika, plan.



BYGGNADSKONSTEN.

De större kyrkorna hade en rikare grundplan, som leder sitt ur-

sprung tillbaka till den fornkristna basilikan (kungshuset). Jfr tig. 1:

ett förrum afsedt för dem, som ännu icke tillhörde den kristna för-

samlingen, ett femskeppigt långhus, ett bredare kor, vid hvars främre

gräns altaret stod, och längst åt öster en apsis. Under en följande

tid, som plägar kallas den romanska, hade de större kyrkorna fått en

sådan plan som t. ex. den, hvilken tig. 2 visar: i väster två torn och

mellan dem ett slags förrum, ett treskeppigt långhus, ett tvärhus med
tvenne utanför långhusets sidomurar framskjutande korsarmar, hvar

och en försedd med en apsis, slutligen det kvadratiska högkoret och

dess apsis. Tvärhuset räknades till koret.

Fig. 3 visar oss en romansk basilika

i längdgenomskärning. Yi se här huf-

vudapsis med dess tätt sittande små
fönster, täckt af ett s. k. halft kupol-

hvalf, koret med platt tak och under

detta två fönster, tvärhuset med en dörr

utåt och en rad fönster, som bilda fort-

sättning af korets, långhuset med en rad

af bågar, uppburnaf af omväxlande pe-

lare och kolonner, på hvilka hvilar midt-

skeppets öfre mur. En framspringande

list bildar gräns mellan midtskeppets

undre och öfre del. Inom denna senare

förekommer en rad af högt sittande

fönster, belägna ofvanför sidoskeppets

yttertak. Yi se äfven in i det ena sidoskeppet med dess fönsterrad

och en dörr till yttervärlden. Midtskeppet har ett vågrätt liggande

innertak.

Slutligen visar oss fig. 4 en tvärgenomskärning. Här se vi, att

midt- och sidoskepp hafva ett vågrätt liggande tak, vi se sidoskeppens

lägre fönsterrad, midtskeppets öfre, vi se tribunbågen och under denna

apsis med dess tre fönster.

Ännu en stund måste vi uppehålla oss med de allmänna för-

hållandena för att undvika omsägningar i det följande. Ehuru man i

början hos oss uppförde kyrkor af trä, blef dock stenen småningom
det vanliga byggnadsämnet, och vi hålla oss därför här till sten-

kyrkorna.

Man hade under medeltiden en mycket liflig känsla af det organiska

i byggnadskonsten, och man höll därför på detaljer, hvilka i den

moderna byggnadskonsten icke alltid åtnjuta vederbörlig uppmärksamhet.

Man gjorde under medeltiden en sträng skillnad mellan de bärande

elementen och de burna. Man nöjde sig icke med vetskapen att en del

af en byggnad förmådde utföra den roll, som var honom anvisad, man
ville ock, att denna förmåga skulle tydligt framträda för ögat.

4. Romansk basilika
,
tvärgenom-

skärning.
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Man var visserligen icke noggrann vid läggande af grundvalar
till kyrkorna, men man ville icke gärna låta yttermuren uppstiga utan
vidare från marken. Muren försågs med en sockel (fig. 5), hvilken

bildade en öfvergång mellan den breda horisontala marken och den
uppåt stigande muren och därjämte visade sin bärkraft genom att

skjuta ut framför muren. Denna framspringande sockel fick i äldre tid

icke vara en formlös massa utan försågs med en profil, som i början

var helt enkel men småningom antog allt rikare former.

Muren gjordes tjock. Den bestod vanligen af två

murar, af kvilka den ena vände den finare ytan utåt, den

andra vände den inåt kyrkan. Tomrummet mellan båda
fylldes med murbruk, stenskärf o. d. * Man tog för upp-

förande af muren den sten, som fanns närmast till hands,

naturligtvis i främsta rummet den, som var lätt att

bearbeta, kalk- och sandsten. Inom stora delar af vårt

land hade man icke tillgång till någon annan sten än

den hårda gråstenen, men man sörjde för att murens sidor

blefvo så jämna som möjligt. Man kunde göra sig obe-

roende af hvad naturen hade att bjuda på genom att

använda tegel, men detta kom i bruk först något senare

och förnämligast i städerna.

för sockel. I muren sattes dörrar och fönster. I början af vår

medeltid, då man kände ett mycket starkt behof att låta

kyrkan tjäna som försvarsverk, gjordes såväl dörrar som fönster helt

små, fönstren sattes också högt upp; de äldsta landskyrkorna hade

sällan fönster å norra sidan. Den i långhuset samlade menigheten

kunde icke läsa och behöfde därför icke stark belysning. På altaret

brunno ljus för prästens räkning.

Taket hvilade på muren, dess ytterkanter sprungo fram för muren.

Här gällde åter att låta murens bärkraft träda tydligt i dagen, och

man afslöt därför gärna muren upptill med en framspringande taklist,

utförd i sten eller trä.

Apsidens yttertak hade formen af en half kon. Korets yttertak

sluttade åt norr och söder, långhusets likaså. Kundhusets yttertak

hade formen af en kon. Tornet afslöts upptill med en spira, hvars

grundplan naturligtvis rättade sig efter tornets. Den var i den äldre

tiden låg.

I kyrkans inre syntes hvarken sockel eller taklist. Tvärbjälkar

och på dem uppförda sparrar uppburo yttertaket. Ibland syntes ned-

ifrån kyrkan hela sparrverket, hvars delar då ofta voro ornerade; ibland

fästes vid tvärbjälkarna ett plant brädtak. Småningom kom man
underfund med att träkonstruktionen i taket medförde hvarjehanda

* Denna murens beskaffenhet har mången gång visat sig olycksdiger. När man i

nyare tid, för att få mera ljus i kyrkan, vidgat fönstren, har fyllnaden blifvit rubbad,

delvis fallit ut, hvarefter murarna spruckit.
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olägenheter: virket kunde icke gärna i längden motstå tidens gnagande;

dessutom voro i följd af den rika belysning, som förekom under den

romersk-katolska gudstjänsten, tillbuden till eldsvåda ganska talrika,

och man vilie därför minska träkonstruktionen så mycket som möjligt.

Det blef därför allt vanligare att, efter förebilder från utlandet, täcka

kyrkornas inre med stenhvalf. Apsis var af gammalt alltid betäckt af

ett halft kupolhvalf. Koret var af den egentliga kyrkan den del, som
tidigast försågs med hvalf, då regelbundet med ett tunnhvalf (jfr fig. b).

Som koret i allmänhet var kvadratiskt, blef det litet senare sed att

öfver detsamma slå ett korshvalf. Långhuset, vare sig det var odeladt

eller deladt i skepp, fick i regeln sådana mått, att det kunde uppdelas

i kvadrater, och öfver sådana slogos korshvalf (jfr fig. 7), hvilka ur-

sprungligen bestodo af tvenne hvarandra korsande tunnhvalf.

När långhuset var de-

ladt i flera skepp, bildades

mellan dem gränsen af en

rad bågar, hvilka uppburos

än af pelare än af kolonner.

Pelaren är ursprungli-

gen helt enkelt ett stycke

fristående mur; han plägar

vara tämligen tjock och ser

därför tung ut. Han är i sin enklaste form oftast fyrkantig, sällan

mångkantig, ännu mera sällan rund och då mycket grof. Han står

antingen omedelbart på golfvet eller på ett lågt fyrkantigt underlag

(plint). Gränsen mellan den bärande pelaren och den burna bågen

utmärktes vanligen med en framspringande list, oftast af helt enkel

beskaffenhet (fig. 8— 11). En pelare, som ansluter sig till en mur och

då i regeln är tunnare än en vanlig pelare, kallas pilaster.

8. 9. 10. 11.

8—11. Pelarlister.

Kolonnen består af flera delar. Den har en plint, som har lodräta

sidor och är högre än pelarens. Därpå hvilar en bas af cirkelrund plan

— en enkel form, den s. k. attiska basen, visar fig. 12 —
,
kolonnens

hufvuddel har också en cirkelrund genomskärning; den afslutas upptill

med en ring, och ur denna uppstiger kapitalet — ett enkelt sådant är

här återgifvet fig. 13 —
,
bvilket upptill afslutas med en täckskifva,

bvars kant framspringer i form af en list. Med det fina smaksinne,

som i så hög grad utmärkte medeltidens konstnärer, stötte man sig på
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de fyra hörnrum, som uppstodo mellan basens runda underkant och

plintens kvadratiska öfre yta. Man fyllde därför gärna dessa hörn

med något, som oftast fick formen af ett blad och därför gemenligen

12. Attisk bas. 13. Tärningskap itäl.

kallas hörnblad (fig. 14). Kolonnen är sålunda vida rikare utbildad än
pelaren och ett vida tacksammare motiv. I de flesta landskyrkorna,

som voro helt små, kommo hvarken pelare eller kolonner till använd-

ning. Framför en muryta ställdes ibland såsom bärande element en

pilaster eller en halfkolonn. Smäckra kolonner placerades ofta i hörn

för att bära något eller endast för att fylla tomrum.

Stenkyrkan fick stun-

dom tjänstgöra som för-

svarsverk, men en sådan upp-

gift tillkom i högsta grad,

såsom redan blifvit antydt,

tornet. Till detta fanns

under äldre tid sällan en

ingång från kyrkogården

;

när en sådan fanns, före-

kom den ett godt stycke

öfver marken, tillgänglig

endast med tillhjälp af en

stege och således lätt att

försvara mot en anfallande

fiende. Tillträde till tornet

fick man i regeln genom
dörren i långhusets södra

mur och genom trappor, smala med höga steg, anbragta i tornmuren.

Tornets inre var gemenligen deladt i flera våningar. Öppningar före-

kommo i dess murar för att gifva ljus i trappan, för att bereda till-

fälle att iakttaga och med pilar anfalla fienden. Senare fingo öpp-

ningarna i tornet större mått och prydligare former, till sist voro de

endast ett dekorativt element. Sedan klockorna fått sin plats i tornet,

fingo dess öppningar göra tjänst äfven för utsändande af ljudet.

Yttertaket var stundom (åtminstone i Skåne) täckt med bly. Tegel-

tak förekommo äfven, men tegelpannorna hade andra former än nu:
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långa, smala, rännformiga lagda tätt intill hvarandra, med fogarna

täckta af andra, som vände den kullriga sidan uppåt (fig. 15).

Till dessa allmänna iakttagelser må vi foga ännu ett par. Först

denna: hvem bestämde platsen, där en kyrka skulle uppföras? Kyrka
och socken höra tillsammans. Hvem bestämde gränserna mellan sock-

narna? Detta är frågor, som icke äro så lätta att besvara.

De första kyrkorna i vårt

land voro naturligtvis endast

provisoriskt uppförda bygg-

nader — man behöfde rum
för gudstjänsten —

,
men något

organiserande arbete hade än-

nu icke kunnat genomföras.

En och annan torde hafva

byggt en kyrka eller ett ka-

pell för sitt, familjens och

tjänarnes, behof, andra öpp-

nade helt visst helgedomens 15 . Taktegel.

dörrar för de kringboende.

a
£\SX&

b c

d
CA

För en kyrka i ordets vanliga betydelse fordrades jord — liksom äf-

ven för prästens bostad —
,
och denna afsöndrades från någon by eller

gård. I regeln öfverflyttades då byns eller gårdens namn på kyrkan.

De många kyrkor, som kallas Husby (Husaby) och således äro an-

lagda å kungsgårdars grund, torde hafva kommit till genom ini-

tiativ af konungar. Enstaka historiska uppgifter gifva vid handen,

att flera stora jordägare följde konungarnes exempel, såsom naturligt

var, då kyrkbyggande var en from handling och man gärna ville stå

väl med de himmelska makterna. Men denna verksamhet å frivillig-

hetens grund kunde i längden icke tillfredsställa behofvet: i vissa

trakter kommo kyrkorna att ligga tätt intill hvarandra, i andra måste

man färdas vida vägar, innan man kunde finna någon kyrka. Utan

tvifvel hafva, stiftsstyrelserna låtit det vara sig angeläget att sörja för

häfvande af sådana missförhållanden. Kring kyrkan bildade sig en

socken. Det är icke osannolikt, att i många fall socknen svarade mot

ett äldre, redan under den hedna tiden begränsadt område.

Ännu en allmän anmärkning måste här framställas. Xär man från

en kyrkas konstruktion och utstyrsel söker leda sig till bestämmande

af hennes ålder, måste man iakttaga en viss försiktighet. Det är näm-

ligen ytterst vanligt, att medeltidens kyrkor, äfven mindre, icke äro

uppförda på en gång: olika delar äro tillkomna på olika tider. An
mäktade ett släkte icke fullborda den byggnad det börjat, än fann ett

följande släkte en redan fullbordad kyrka icke svara mot fromhetens

eller skönhetssinnets kraf, hvadan man började bygga om den, åtminstone

delvis.
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Hos allmänheten förekommer mycket ofta en ytterst felaktig upp-
fattning af kyrkornas tillkomstsätt. Såsom redan blifvit framhållet, är

koret i regeln smalare och lägre än långhuset och skiljer sig sålunda
till det yttre i väsentlig mån från detta. Som koret är mindre, hör
man det ofta uppfattas som en senare tillbyggnad, hvilket är oriktigt;

koret var den del af kyrkan, som byggdes först. Det händer visser-

ligen, att koret är senare än långhuset, men då är det ingalunda
smalare och lägre, utan har fått större mått.

Tre hufvudtyper finnas för de under medeltiden i Sverige uppförda
mindre kyrkorna: 1. ibland torn, alltid långhus (eller rundhus), alltid

kor med apsis. 2. i öfrigt lik nr 1, men utan apsis, koret har således

i öster en rätlinig afslutning. 3. kyrkans plan är en rektangel, ut-

vändigt förekommer ingen skillnad mellan långhus och kor. I regeln

äro kyrkorna af typen 1 de äldsta. Närmast komma kyrkorna af

typen 2. Kyrkorna af typen 3 förekomma i synnerhet i Mälarland-

skapen, Norrland och Finland. Denna typ 3 är i det hela yngre än
typerna 1 och 2.

* *
*

Den kristna byggnadskonst, som infördes i Sverige i sammanhang
med den nya tron, kallas den romanska. Rötterna till dess system

och former ligga inom den antika romerska kulturen.* Det är grund-

dragen för den romanska kyrkan, korshvalfvet inräknadt, som blifvit

omtaladt i den föregående allmänna framställningen. Alla bågar, som
förekommo, öfver dörrar och fönster, triumfbågar och tribunbågar, bågar

som begränsade hvalfven o. s. v., voro hvad man kallar runda, hvarmed

förstås halfcirkelformiga. Men under den romanska konstperioden före-

kom en ganska betydande utveckling. Man ville göra det hela pryd-

ligare, man ville hafva mera ljus i kyrkorna. Dörrarna fingo något

större mått, fönstren voro fortfarande smala, men drogos upp i höjden.

Man tröttnade vid rundbågen, halfcirkeln, hvilken ledde blicken från

det ena stödet till den högsta punkten och därifrån ned igen, till det

motsatta stödet. Man ville hafva mera omväxling, mera lif. Den jämnt

fortlöpande bågen blef bruten i två eller tre delar, i två eller tre cirkel-

segment, hvilka småningom drogos alltmera i höjden. Det slutade med
att rundbågen ersattes af spetsbågen. Ornamenten, med hvilka man
höljde vissa delar af byggnaden, t. ex. kapitälen, slöto sig i början helt

tätt till dettas kropp, men sprungo nu ut med kraft. Viktigast af allt

voro de ändringar man företog med hvalfslagningen — viktigast därför

* Ordet romansk i sammanhang med konst är jämförligt med samma ord i uttrycket

romanska språk. För några årtionden sedan, innan de konsthistoriska studierna hade,

allra minst i vårt land, kommit till utveckling, talades ofta om bysantinsk konst. Därmed
menades då, hvad vi nu kalla den romanska konsten. Den verkliga bysantinska konsten
är tidigare.
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att här gällde det ett konstruktivt element. I korshvalfven möttes de

fyra s. k. kapporna från början i skarpa kanter, och hvalfvet h vilade

med all sin tyngd på murarna och tvärbågarna. Man började lägga

mera an på tillagda stöd, man slog fasta bågar, som begränsade hvalf-

kvadraten. Ännu ett steg togs, då man icke nöjde sig med kanterna

mellan kapporna, utan konstruerade tvenne hvarandra korsande diagonal-

stafvar, i början mindre. Så var en stomme bildad, till h vil ken

kapporna, som nu kunde göras helt lätta, slöto sig, och hvalftyngden

hvilade nu uteslutande på de fyra hörnstöden. Yttermuren behöfde ej

mera göras så massiv, man var i stånd att göra dörr- och fönster-

öppningar vidare. Det var den romanska konsten, som på detta sätt

genomgick en rad af utvecklingar. Dessa äro

mycket märkliga, de visa en konsekvent utveck-

ling mot ett nytt mål, de bilda en öfvergång

till något nytt, som skulle komma till stånd,

men som man icke kunde på förhand beräkna.

Men mot detta sträfvade man omedvetet i de

olika landen. Den stil, som sålunda utbildade

sig ur den rena romanska, kallas öfvergångs-

stileir, och denna härskade under en icke kort

tid i alla den romerska kyrkans land, börjande

inom olika land vid olika tider, men i hufvud-

sak samtida öfverallt.

Fortast gick utvecklingen i nordöstra Frank-

rike. Där utbildade sig ur de gifna förutsätt-

ningarna en ny fullt utpräglad stil, som fått

det egendomliga namnet den gotiska stilen.

Den väckte öfverallt hänförelse och upptogs äf-

ven

gångsstadierna. Spetsbågen härskade nu, uteslutande alla öfriga for-

mer. I hvalfven betydde gräns- och diagonalbågarna allt, hvalfkap-

porna utgjorde allenast ett bihang (fig. 16). Trycket af hvalfven,

samladt på bågarna, verkade mera rakt nedåt, man behöfde därför

endast åt vissa delar af murarna gifva större styrka: muren bestod

af pelare och mellanstycken, som endast hade till uppgift att bilda

vägg. Men dessa pelare sökte man göra så fasta som möjligt, man för-

stärkte dem utåt genom tillmurande af s. k. sträfpelare. Var kyrkan
delad i flera, t. ex. tre skepp, hvilade midtskeppets långmurar på de

bågar, som uppstego från de inre pelarraderna. Äfven här genom-

fördes anordningen med starkare pelarpartier och intet bärande mel-

lanmurar, pelarpartierna förstärktes utåt, till dem slöto sig s. k.

sträfbågar, som utgingo från sidoskeppens förhöjda sträfpelare (jfr fig. 17).

Från sträfpelarnas öfre ändar uppstego fialer (jfr fig. 17), liknande

miniatyrtorn, upptill afslutade med korsblommor (fig. 18). Från snedt

uppstigande kanter utsprungo blad efter blad, s. k. krabbor (fig. 19),

Gotiskt hvalf.

i de land, i hvilka man icke ännu hade hunnit genomgå alla öfver-
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hvilka liksom krypa upp-

åt och därigenom stärka

intrycket af kantens eller

ramens stigning.

Under den föregående

tiden hade kvadraten le-

gat till grund för kyrkans

indelning. Som i treskep-

piga kyrkor hvart sido-

skepp vanligen hade hälf-

ten af midtskeppets bredd,

motsvarades hvar kvadrat

i midtskeppet af två små
i sidoskeppet. Xu var man
oberoende af kvadraten.

Denna ersattes af rektam
geln. Mot hvart hvalf i

midtskeppet svarade nu
ett hvalf i sidoskeppet. Det

hela blef därigenom rika-

re, verkade på åskådaren lifiigare, mera imponerande, mera upplyftande.

Afven koranläggningen gjordes i de större kyrkorna mycket rikare.

Under öfvergångstiden hade man börjat anlägga mångsidiga kor. Detta

blef nu regel. I en flerskeppig kyrka fördes ofta sidoskeppen som gångar

kring högkoret, och utanför en sådan omgång lades en krans af kapell,

svarande mot korets sidor. Rader af kapell plägade ock anläggas utmed
långhusets yttre sidoskepp. Figurer, införda i det följande, visa exempel.

17. Gotisk kyrkkonstruktion.

19. Krabba. 20. Enkel plan af
gotisk pelare.

21. Del af gotisk
pelare.

De romanska pelarna voro helt enkla, liksom i viss mån kolonnen,

men man började åt de förra gifva ett prydligare utseende. Till pelaren

som kärna fogades snart å hvar sida en pilaster, framför denna en half-

kolonn. En enkel gotisk pelare i grundplan visar fig. 20, knippen af rund-

stafvar (s. k. knektar), som omsluta pelaren, visar fig. 21. Man nöjde

sig emellertid icke med de isolerade rundstafvarna, det hela smälte samman
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22. Bågprofil.

23. Profil af portalinfattning.

till ett helt genom
insänkningar och ut-

svängningar (fig. 22

och 23). öfverallt,

äfven i sådana obe-

tydliga detaljer som
mindre listverk, kom

denna sammansmältning till giltighet

(fig. 24).

Som murarna mellan de stöd-

jande pelarna numera icke spelade

någon annan roll än att göra kyrkan

till ett slutet, mot luft och väta,

mot allt orent och vanhelgande af-

stängdt rum, kunde man åstadkomma större dörr- och fönster-

öppningar med rikare anordningar. Portalerna gjordes djupa

med en växling af murhörn och kolonner, hvilka till sist,

såsom nyss sades, smälte samman (jfr fig. 23). Som den för

in- och utträdande människor anbragta dörren ej behöfde

göras så stor, anbragtes upptill ett stort dörrfält, s. k. tym-

panon, hvilket kunde rikt prydas med bildverk.

Under den senare delen af den romanska tiden ordnade man
stundom fönstren i grupper, två och två eller tre och tre. I grupper af

tre fönster gjordes det mellersta högre, hvarigenom enformighet undveks
och gruppen tydligare framträdde som en enhet. Under öfvergångs-

tiden lät man ett par fönster liksom smälta sam-

man. Ini fönstret sattes ett stafverk: en staf, hvars

öfre del förenades med fönstrets yttersidor medelst

två bågar; det öfver dem uppkomna tomrummet
fylldes på ett eller annat sätt (fig. 25). Under

gotikens tid var staf-

verket mycket rika-

re, med fördelning i

två eller fyra partier

eller med fördelning

i tre. Ett prof (med
fvrdelning) visar fig.

26. Man nöjde sig

icke med rätt och

24.

Gotisk list.

25. Enkelt spets-

bågsfönster.
26. Rikare utstyrdt

,
gotiskt

fönster.

27. Näsa i gotiskt

stafrerk.
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slätt stafvar, man lät från dem utspringa s. k. näsor (fig. 27, jfr

fig. 26).

Mot den gotiska periodens slut inträdde en viss afmattning. De
en gång vunna formerna bibehöllos, till och med utbildades ytterligare,

men så att de bragtes till öfverdrift. Så mycket lättare kom då renässansens

konst till herraväldet.

Om än de tre perioderna hafva hufvuddragen gemensamma öfver-

allt, uppenbara sig inom de olika landen i detaljer hvarjehanda egen-

domligheter, hvilka måste uppmärksammas. I Sverige kan man till

och med för de olika stiften uppvisa vissa skiljaktigheter.

Den romanska byggnadskonsten.

(1000-talet, 1100-talet, in i början af 1200-talet.)

De första kyrkorna i Sverige voro uppförda af trä. Man kunde

uppföra en byggnad af liggande, knuthugget timmer eller af upprätt-

stående timmer, icke fyrkantiga

stockar, utan delar af stockar

med den ena sidans rundning be-

varad, infästa med den öfre och

undre ändan i liggande ramar

samt med sidorna fästa i hvar-

andra. Någon romansk träkyrka

af det förra slaget kan för när-

varande icke uppvisas. Däremot

hafva af det senare slaget, de s.

k. stafkyrkorna, lämningar af

flera exemplar blifvit funna på
Glottland, i Värmland, Väster-

götland, Närke och Småland. Vid

rifningar af gamla kyrkor är

det af yttersta vikt att se till,

om icke såsom golfplankor eller

under golfvet lämningar af en

gammal stafkyrka förekomma.

Den prydligaste resten af en staf-

kyrka hafva vi från Hemse på
G-ottland, delar af den illa stym-

pade portalen visar fig. 28; det

som är kvar förråder, huru rik

utstyrseln varit.

Äfven sedan själfva kyrkan byggdes af sten, användes trä för

taket och livad därmed stod i sammanhang. Tvärs öfver kyrkan lades

Portal i stafkyrka.
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på vissa afstånd bjälkar,

och öfver dessa restes spar-

rar, hvilkas två delar jäm-

te tvärbjälken bildade en

triangel. För att gifva

sparrarna stadga använ-

des olika metoder. Yid

sparrarna fästes i kyrkans

längdriktning en bekläd- 29 . Taklistbjälke och taklistbräde.

nad af bräder, å hvilken

blyplattor, spån, sedermera äfven tegel lades för att hålla ute väta.

Taket sköt å hvardera sidan med en kant ut framför muren, så att tak-

droppet skulle hållas bort från denna. I Väster- och Östergötland samt

Småland hvilade takresningen ofta på stockar, rikt ornerade, lagda eller

infällda öfverst i muren (fig. 29). Tomrummet mellan en sådan bjälke

och takkantens ytterlinie fylldes ibland med ett bräde, likaledes siradt. 1

Stundom äro takbjälkar, sparrar och sparrstöd ornerade, och då torde

takresningen hafva varit synlig inom kyrkan, d. v. s. att i denna fanns

icke något inre tak. 2 Ibland fanns ett platt inre tak af bräder, fästa

vid takresningens tvärbjälkar.

30 . Gumlösa kyrka, Skåne.

1 Om dessa bjälkar och bräden jfr i det följande. Det är af yttersta vikt vid kyrko-
reparationer att se till, om dylika lämningar af den ursprungliga takkonstruktionen finnas

i behåll.
2 Detta är emellertid ej fullt säkert. På gottländska broscher, s. k. dosfonniga spän-

nen, förekommer på undersidan, som var fullständigt dold så snart broschen anväudts. en
rik utsirning. Man kunde också, med begär att med särskild omsorg behandla sådant, som
hade ett heligt ändamål, låta sig mera bestämmas af begäret att göra något än af begäret
att låta detta synas.
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Småningom blef det genomgående sed att täcka kyrkans inre med
hvalf.

Skåne var nnder den större delen af medeltiden ett danskt land,

och den konst, hvars minnen därstädes blifvit bevarade, har i mångt
och mycket ett danskt tycke. Kyrkans hufvudbeståndsdelar äro na-

turligtvis desamma som i det egentliga Sverige, långhus, kor och

apsis, men tornen visa vanligen en afvikande form, i det de ofta hafva

en rektangulär plan med längdriktning i norr och söder; torn med
kvadratisk och med rund plan finnas äfven. Tornens utseende och be-

skaffenhet hafva hufvudsak-

ligen betingats af deras upp-

gift att vara försvarsverk.

När i gammal tid en ytter-

dörr fanns i tornet, satt den

högt upp, åtkomlig endast

med en stege, något som
måste för fienden göra det

svårt att vid ett anfall till-

tvinga sig inträde. De run-

da tornen hafva ett koniskt

tak, de andra hafva ett rygg-

åstak. De på skånska kyr-

kor och äfven eljest å kyrk-

torn förekommande trapp-

gaflarna tillhöra icke den

äldsta tiden. A Grumlösa

kyrka (fig. 30) kunde man
redan före branden se, att

trappgaflarna voro ett se-

nare tillägg. Grumlösa kyr-

ka, hvars invigningsår är

kändt, 1191 — den till-

hör således den romanska

konstens senaste skede — är uppförd af tegel och har ursprungliga

korshvalf (fig. 31).

De skånska landskyrkorna från romansk tid äro i regeln helt enkla.

De ligga i landskapets bördigare, först befolkade delar, helt nära

hvarandra; socknarna voro små, kyrkorna kunde därför icke vara

stora, ej heller kunna vi vänta oss någon

större prydlighet. Sockeln är ej ägnad att

ådraga sig mycken uppmärksamhet. Någon
gång förekommer en båglist under takkanten

(fig. 32), lisener, upphöjda band, som på vissa

afstånd förena rundbågslisten med sockeln, äro

32. Rundbågslist . rätt sällsynta (exempel: Hör, Långaröd). De

31. Gumlösa kyrka, Skåne.
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ursprungliga småfönstren hafva i regeln blifvit ersatta af större. Por-

tarna äro vanligen små och enkla. Endast sällan finnes inom den upp-

till afslutande rundbågen ett tympanon med enkla skulpturer (exempel:

Hör, Hörby, Södra Rörum). En port i Remmarslöfs kyrka har rund-

bågen bruten i två delar. Prydligare portaler förekomma i Hedenskoga,

Simris’ och Östra Herrestads kyrkor. Den sistnämnda lämnar uppgift

om mästarens namn: han hette Karl stenmästare.

33. Plan af Espö kyrka
,
Skåne.

34. Plan af Hammarlunda kyrka
,
Skåne.

35. Plan af Färlöfs kyrka
,
Skåne.

De skånska kyrkorna äro uppförda af olika slags stenar, sand- och

kalksten, gråsten, tuff- och kritsten, ja till och med flintblock, hvilka måste

bäddas i mycket tjockt murbruk. Från utlandet lärde man sig konsten

att bränna tegel. Tegelkyrkor äro dock ovanliga på landsbygden; den
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nyss omtalade Grumlösa kyrka utgör ett märkligt undantag i detta afseen-

de liksom med afseende på kvalfven. De nuvarande hvalfven i de skånska
landskyrkorna äro senare inslagna, under 1200- ock 1300-talen, kanske
äfven under 1400-talet.

Planer af tre skånska kyrkor meddelas här fig. 32—35. Den norra

tillbyggnaden i fig. 34, liksom kyrkans hvalf, är af senare ursprung.

En rundkyrka har funnits i Skåne, Yalleberga; å Bornholm, som under
medeltiden hörde till Skåne, finnas flera rundkyrkor.

36. Färlöfs kyrka
,
Skåne.

Eärlöfs kyrka (fig. 35) är af synnerligen stort intresse, den kan

väl sägas vara den förnämligaste bland Skånes äldre landskyrkor. Från
den breda basen af tornbyggnaden uppstiger en bred tornmassa, från

hvilken lyfta sig två torn (fig. 36). Framför de två dörrarna längst i

väster i långhuset finnas två små prydliga portiker (fig. 35 och 37) — en i
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Sverige enastående företeelse. I Färlöfs och Espö kyrkor finna vi ett drag,

som förekommer i flera skånska kyrkor, nämligen i långhusets östra rum,

å ömse sidor af triumfbågen, två halfrunda nischer (inre apsider), fram-

för hvilka sidoaltaren stått. I Färlöfs kyrka fanns fordom i tornets andra

våning en dekorativt begränsad öppning mot långhuset och således mot

kyrkan i hennes helhet (fig. 38).

I början af medeltiden dela-

des Skåne i tvenne stift, hvilkas

hufvudorter naturligtvis skulle

förses med hvar sin biskopskyrka.

Men mellan de två stiftens me-

delpunkter, Lund och Dalby, är

afståndet ej större än en mil.

Anordningen var orimlig och blef

äfven snart upphäfd, Lund blef

den enda stiftstaden. Den nu-

varande återstoden af den stor-

artadt anlagda kyrkan i Dalby

är af stort intresse.

Domkyrkan i Lund är en

storartad och vacker byggnad,

hvilken dock ej i sin helhet till-

hör den romanska tiden. Jag

meddelar här grundplanen (fig.

39) för att gifva en föreställning

om en större kyrkobyggnad. I

sidoskeppens östra ändar före-

komma tvenne trappor, som leda

upp till högkoret, hvars golf lig-

ger mycket högre än kyrkans

golf i öfrigt, ty under detta kor

är anlagd en nedre kyrka, en s.

k. krypta. Denna invigdes un-

der perioden 1123—1131, högkoret 1145— 1146. Om den rika utstyr-

seln af den romanska kyrkan vittna fig. 40 och 41. I fältet öfver

bågen i fig. 41 förekomma två liggande lejon, antagligen afsedda att

vara vaktare öfver helgedomen. Sådana förekomma i några skånska

kyrkor å de lister, som uppbära triumfbågen, liksom äfven å den norra

portalen till Värnhems klosterkyrka.

Ansenliga kyrkor byggdes under romansk tid i de två städerna Vä
och Ahus.

Växjö stift var litet och låg, kunna vi säga, afsides. Lämningar
af en stafkyrka hafva hittats inom den nuvarande Hångers kyrka. De
romanska stafkyrkorna hafva den vanliga anordningen, men torn synas

hafva varit sällsynta. En synnerligen ansenlig landskyrka på romansk
2208

/o7. H. H ildebr and
,
Den kyrkliga konsten. 2
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tid har tydligen funnits i Kydaholm. Till de i den nuvarande kyrkans
mur förefintliga stenskilderierna återkomma vi framdeles.

Kalmar lån med Öland hörde under medeltiden till Linköpings

stift men ligger så långt aflägset från dettas hufvuddel, att den egen-

domlighet i konstens utöfning, som där kunnat utveckla sig, svårligen

kunde nå så långt bort som till ifrågavarande område. Stor förödelse

har dessvärre öfvergått kyrkorna inom denna trakt. Kalmar var en

förmögen ort och dess slott af stor vikt. Orten var därför ofta hemsökt
af fiender, och detta har utöfvat ett mäktigt inflytande på de äldre kyr-

kornas konstruktion. Söder om Kalmar finnas tvenne rundkyrkor, Vox-
torp och Hagby, af hvilka den förra blifvit i senaste tid vandaliserad.

Hagby kyrka är här återgifven (fig. 42). Egendomlig är Hosmo kyrka
nära Kalmar; det är hänsyn till försvaret, som bestämt konstruktionen.

Arby kyrka har ett mycket bredt torn, som uppbär två tornspiror.

38. Färlöfs kyrka
,
Skåne.

Samma behof af försvar gaf anledning att på det för härjningar

mycket utsatta Öland, hvars kyrkor ligga i närheten af stränderna,

uppföra särskildt för försvaret afsedda kyrkor. Flera af dem hafva två

torn, ett i väster och ett mot öster, livilket gifvit anledning att kalla

dem klöfsadelskyrkor. Ett exempel visar fig. 43.

Skara stifts hufvuddel Yästergötland blef genom beröringen med
det nära liggande Norge — till detta rike hörde Bohuslän — ganska
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tidigt kristnadt. Inom detta landskap döptes år 1008 Olof Skottkonung.

Intresset för den nya religionen synes hafva varit från början mycket

varmt. I de mera öppna och bördiga trakterna byggdes den ena kyrkan

efter den andra, man
byggde mera, än hvad

eftervärlden förmådde

underhålla. Det finnes

intet svenskt landskap,

i hvilket så många kyr-

kor blifvit öfvergifna.

I Slöta pastorat, som

nu har två kyrkor, fun-

nos fordom sju. Brodde-

torps nybyggda kyrka

ersätter fyra gamla o.

s. v.

I Västergötland,

liksom antagligen på
Dal och i Värmland,

som båda hörde till

Skara stift, uppfördes

i början träkyrkor. En
gammal stafkyrka, He-

dared, finnes ännu i

behåll och har nyligen,

med anslag af offent-

liga medel, blifvit kon-

serverad. I stenkyr-

korna forekommo under

takresningen snidade

bjälkar (exempel Dala).

Stenkyrkorna voro

i regeln små. Som exem-

pel må tjäna Östra Gfe-

sums kyrka (fig. 44)

med långhus, kor och

apsis. Torn finnes icke,

men beskaffenheten af

långhusets västra gaf-

vel röjer, att man från

början haft afsikten

att uppföra ett torn.

Man anordnade nämli-

gen i denna västra gafvelmur en båge, under hvilken man skulle träda

in i det blifvande tornets bottenvåning. Som man för tillfället ej hade

HO.

Lunds

domkyrka.
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40 . Lunds domkyrka.
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41 . Lunds domkyrka.
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medel att uppföra tornet, fylldes tom-

rummet under bågen med en provisorisk

mur, ocb denna blef aldrig rubbad. Våmbs
kyrka, nära Sköfde, byggdes också från

början utan torn, men där blef under ro-

mansk tid ett torn uppfördt (lig. 45).

1 dess öfre del förekomma tudelade ljus-

gluggar, en vanlig företeelse under den

romanska tiden. Kyrkans yttre och inre

hafva i senare tider blifvit förfuskade

genom uppbrytande af stora fönster, till-

byggnad af vapenhus m. m. En karak-

teristisk romansk kyrka med torn finnes

i Hvalstad. Den mest storslagna af Väs-

tergötlands romanska kyrkor finnes i Hu-
saby vid Kinnekulle.

Den ursprungliga romanska domkyrkan i Skara hade, liksom så

många öländska kyrkor, tvenne torn. Denna kyrka är längesedan för-

svunnen, men dess bättre förekommer en bild af henne i ett gammalt
domkapitelssigill (fig. 46).

42. Hagby kyrka
,
Kalmar län.

44. Östra Gerums kyrka
,

Västergötland.

Inom landskapets midtdel förekomma äfven rundkyrkor. Bild och

plan af den genom tillbyggnader illa åtgångna Skörstorps kyrka åter-

gifva fig. 47 och 48. Namnet Skörstorp, hvilket sattes i förbindelse

med verbet skära = rena, har bidragit till uppställande af den felaktiga

teorien, att de svenska rundkyrkorna skulle varit dopkapell, liksom

baptisterierna i den fornkristna världen. När den kristna tron slagit

rot i Sverige, tillkom rättighet att döpa hvarje sockenkyrka, och all

anledning att uppföra särskilda dopkapell saknades således. Den runda

kyrkan saknade hörn, bakom hvilka en angripande fiende kunde söka

skydd.
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45. Yåmbs kyrka
,
Västergötland.

Västgötakyrkorna äro i allmänhet mycket torftiga hvad prydnads-

detaljer beträffar. Socklarna, när de förekomma, äro helt enkla. Por-

talerna täfla med de skånska i enkelhet, ehnrn i Västergötland före-

kommer i öfverflöd en lätt bearbetad kalksten. Portaler med tympanon
äro sällsynta. I Kinnekulletrakten synes man
hafva ägnat sig åt en rikare konstnärlig verk-

samhet för prydande af kyrkorna. I Skälfvums

och Forshems kyrkor finnas flera skulpterade bil-

der, till hvilka jag framdeles återkommer.

Det är endast Vättern, som skiljer Väster-

götland från Östergötland^ men ändock finna vi

vid en öfverblick af de romanska byggnadsver-

ken en i ögonen fallande olikhet mellan de två

landskapen. En sådan märkes äfven i andra

afseenden. Att döma efter fornlämningar och ^ Skara äldsta dom
fynd spelade Västergötland under den hedna ti- kyrka.
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den en synnerligen framstående roll, men nnder medeltiden var Öster-

götland uppenbarligen mera betydande.

48. Skörstorps kyrka, Västergötland. ,
kyrkotornen, inrymmande fle-

ra våningar (ex. Bjälbo, Fif-

velsta (lig. 49), Högby, Kaga). Ett typiskt exempel på en östgötsk

romansk kyrka lämnar fig. 50. Bundbågslist med lisener förekommer
en ocb annan gång på en östgötsk kyrka; från Västergötland känner

jag intet exempel. Men äfven bär äro portalerna utan särskildt intres-

se, om jag undantager korportalen i Heda kyrka (lig. 51) med dess

brutna båge, hvilken antyder senromansk tid. Ned emot dörröppningen

kryper en ödla. Denna liksom de bevingade drakarna, som i de norska

stafkyrkorna ocb i Hemse stafkyrka (belt visst) sträcka ned bals och
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51. Korportal i Heda kyrka
,
Östergötland. 52. Källsta kyrka, Östergötland.

hufvud framför dörr-

öppningen, beteckna

helt säkert de onda

makter, som ville

komma in i kyrkan

för att störa men ej

få inträde.

En rundkyrka,

Vårdsberg, finnes i

närheten af Linkö-

ping. En annan kyr-

ka, Källsta, i trak-

ten af den förr an-

senligahandelsstaden

Skeninge, var ock en

utpräglad försvars-

kyrka med tornet rest

öfver långhusets östra

del (fig. 52).

Öst°\ötabiskopar
50. Orlunda kyrka

,
Östergötland.

ne voro myndiga herrar och voro därför angelägna att i Linköping

uppföra en ansenlig domkyrka, hvars prakt och dyrbarhet ofta om-

talas i urkunderna. Den nuva-

rande byggnaden började uppföras

under senromansk tid, en del af

byggnaden förråder öfvergångsstil.

Fullbordad blef ej kyrkan förrän

under gotikens tid. Planen fig.

53 visar genom svart den äldsta
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delen, genom ljusare och allt ljusare beteckning de senare delarna.

Torn hade denna storslagna domkyrka icke under medeltiden. Det
hade varit bättre, om det

nya tornet ej blifvit upp-

fördt, utan i stället den

gamla västra gafveln blif-

vit återställd. Huru bygg-

nadsstilarna mötas, visa

fig. 54 och 55. Den förra

återgifver den norra kors-

armens yttergafvel. Por-

talen är senromansk; där-

öfver förekomma tre sam-

mankopplade fönster i öf-

vergångsstil, hvilkas ge-

mensamma bas icke är

symmetrisk i förhållande

ij
till portalgafvelns spets,

öfverst förekommer en ro-

mansk rundbågslist. Ka-
* rakteristiska för Linkö-

* pings domkyrka äro de

stenbänkar, som i det inre
1 förekomma utmed låug-
>

väggarna, och de på dem
hvilande bågställningarna.

* Fig. 55 visar afbrottet

\

mellan de romanska och

de gotiska bågarna.

Till Linköpings stift

hörde äfven Grottland. Den
arkitektur, som där utbil-

dade sig, är så egendom-

lig, att den kräfver en

särskild plats äfven i den-

na kortfattade framställ-

ning.

Mälarlandskapen. Äf-

ven inom dessa, till hvil-

ka Närke må räknas, hafva

helt visst de äldsta kyr-

korna varit uppförda af

trä. Från Närke hafva lämningar af en stafkyrka blifvit räddade till

Statens historiska museum. I Väster- och Östergötland hade man i

kalkstenen ett lätt bearbetadt material. När man i Mälarlandskapen
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och i Norrland — liksom i Finland, hvilket under medeltiden hörde

till Sverige — ville uppföra stenkyrkor, var man hänvisad till den

mera svårarbetade gråstenen. I något senare tid tog man tegel till

hjälp äfven på landsbygden. Det hårda materialet dref till enkelhet

i behandlingen.

54. Linköpings domkyrka
,
norra korsarmen.

Romanska apsiskyrkor förekomma, dock endast sporadiskt, i Söder-

manland inom Mälarkusten (exempel Kärnbo vid Mariefred, Tumbo i

trakten af Eskilstuna). Inom den östra uppländska delen af Mälar-

området finnas rundkyrkor i Munsö, Solna, Bromma. I Sigtuna finnas

ruiner af tvenne apsiskyrkor, den enas plan är här återgifven fig. 56.

Långhuset är tvåskeppigt, hvijket här är mindre vanligt. Högkoret
och korsarmarna hafva apsider. Den treskeppiga katedralen i Gamla
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Uppsala liade enahanda anläggning. Sigtuna och Uppsala voro tidiga

medelpunkter för kristendomen i Uppland. I trakterna kring de två

städerna förekomma apsiskyrkor, somliga med torn i Öster. Dessa

kyrkor hafva, med bibehållande af denna anordning, blifvit i öfrigt i

hög grad moderniserade.

56 . Sankt Pers kyrka, Sigtuna.

Norrland. Hit kom kristendomen långt senare, och vi hafva därför

knappast rätt att vänta oss här finna några romanska kyrkor — de

äldsta voro naturligtvis af trä och äro längesedan försvunna. Emel-

lertid finnes inom Hälsingland en apsiskyrka i Söderala. Den gamla

kyrkan i Styrnäs i Ångermanland hade, enligt teckning i Antikvarisk-
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topografiska arkivet, ett mycket ålderdomligt tycke, med ett västligt

och ett östligt torn. Någon apsis synes ej å teckningen. Kanske fanns

en mindre sådan inne i korväggen, hvilket ibland förekom.

Öfvergångsstilens byggnadskonst.

(Större delen af 1200-talet.)

Gottland. Jag har icke talat om den gottländska byggnads-

konsten under den romanska perioden af den anledning, att det icke

finnes någon del af Sverige, inom hvilken det förekommer ett så nära sam-

manhang mellan den romanska stilen och öfvergångens stil och i hvilket

den senare vann en så storartad utveckling. Gottland var ett rikt land,

och där byggdes många kyrkor. Mellan dem alla — med undantag af

Fårö kyrka, som i nyare tid är

byggd i ladustil — finnes ett

stort släkttycke, men granska

vi närmare dessa kyrkor, en

efter en, finna vi rätt snart, att

hvarenda har sina egendomliga

drag. Ifvern att bygga och

smycka kyrkorna stod i jämn-

höjd med de ekonomiska till-

gångarna, men sedan man fått

en kyrka, nöjde man sig icke

längre med dennas utseende,

man ville komplettera och änd-

rande förbättra. Men det hände

alltför ofta, att man icke mäk-

tade genomföra ombyggnaden.

Det hände, att man i en ny-

uppförd mur insatte en portal,

som suttit i en tidigare mur. Det hände, att man i en romansk mur
utbytte en mindre romansk portal mot en större, praktfullare spets-

bågsportal. Det kräfver ett mycket ingående studium af hvarenda

kyrka, innan dess byggnadshistoria kan fastställas.

En stafkyrka har funnits i Hemse. De nu bevarade kyrkorna äro

af sten, kalk- eller sandsten, oftast det förra. En kyrka af hög ålder

hvad tornet beträffar är afbildad fig. 57; tornet har upptill rätlinigt

begränsade murar, uppbärande en spira. Slutlänken i utvecklingskedjan

visar fig. 58; hvar tornsida går upp i en spetsig gafvel, och till de

fyra gaflarna ansluter sig den högt uppskjutande tornspiran. Ett egen-

domligt drag är den gång med ljusöppningar, som förekommer i månget
gottländskt kyrktorn. Den är ett minne från den tid, då det fanns
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nödigt att i tornet anbringa en gång för väktare ock skyttar. Dessa

gångar äro i regeln mycket pittoreska (hg. 59 och 60).

58. Dalhems kyrkas torn, Gottland. 60. Tingstäde kyrkas torngång ,
Gottland.

I portalerna kafva vi rikt tillfälle att följa nt\ ecklingens gång.

De äldsta äro rätt små, under tidens lopp blefvo de allt ansenligare.

Fig. 61 visar en liten rent romansk portal i Barlingbo kyrka, hg. 62

en annan liten portal i Alfva kyrka med trebruten rundbåge; i por-

talen i Sproge kyrka (hg. 63) är bågen fortfarande trebruten, men de
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tre bågsegmenten tillhöra spetsbågssystemet, fig. 04—08 visa senare,

för Gottlands kyrkor karakteristiska former. De fyra senaste bilderna

visa oss fönster tillhörande öfvergångens stil. Fig. 09 och 70 visa

senare fönsterformer.

Yi se, huru spetsbågen kommit

till fullt herravälde, men de drag

i öfrigt, som äro karakteristiska

för gotiken, finna vi ej här. Någon

enstaka gång förekomma de i orna-

mentala detaljer, såsom i de ytter-

sta sidostyckena till den stora

portal, som blifvit insatt i Stånga

senromanska kyrka (fig. 08).

Hvad det inre beträffar, för-

dela sig de gottländska kyrkorna

i flera grupper, skilda genom lång-

husets anordning. Långhuset täc-

kes ofta af två hvalf, å ömse sidor

om en tvärbåge (fig. 71), som hvilar

å konsoler å långväggarna (fig. 72

och 73). Ofta finna vi långhus

med en kolonn i midten, som jämte

fyra konsoler å väggarna uppbär

fyra jämnhöga hvalf (fig. 74). Ibland

stå i långhuset i rad från väster

till öster två kolonner, hvilka jämte

nödigt antal konsoler uppbära sex

korshvalf (fig. 75). Slutligen fin-

nas treskeppiga kyrkor, t. ex. Dal-

hems (fig. 76). De tre skeppen äro

lika höga. Långhuset med två

kolonner är tydligen också deladt

i två skepp. I långhuset med en midtkolonn framträder detta som

deladt i fyra kvadratiska fält, men vi kunna säga, att äfven här är

kyrkan delad i tvenne skepp, och i alla tre fallen äro skeppen lika

höga. Det s. k. hallkyrksystemet spelar sålunda en stor roll på Gott-

land, hvilket är af synnerligt intresse, alldenstund samma byggnads-

system var mycket omtyckt i det tyska landskapet AVestfalen, från

hvilket borgare i icke ringa antal flyttade öfver till Gottland.

De gottländska kyrkorna äro mycket prydliga, i synnerhet de med
en kolonn eller två i långhuset eller med två kolonnlinier: hvalfven

skjuta högt upp, kolonnerna äro smäckra, kapitäl och konsoler äro ge-

menligen rikt utsirade, stundom äfven baserna. De i gaflar uppstigande

tornen med de många fönsteröppningarna och den högt uppsträfvande

spiran gifva samma intryck. Dessvärre blir, när man besöker de gott-



32 DEN KYRKLIGA KONSTEN UNDER SVERIGES MEDELTID.

64. Halla kyrkas portal, Gottland.
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ländska kyrkorna, den estetiska njutningen ofta störd af de tidigare

omtalade började men aldrig fullbordade ombyggnadsföretagen, genom

hvilka än tornet förekommer nedsjunket i, än reser sig högt öfver den

öfriga delen af kyrkan, än koret förefaller som en puckel i kyrkans

motsatta ände. Ett exempel visar fig. 77. Men detta gäller i hufvud-

sak intrycket af det yttre. Granska vi detaljerna, blir äfven det

estetiska intresset ställdt till freds och i alla händelser det historiska,

hvilket ju ock har en stor betydelse.

65. Lan kyrkas portal
,
Gottland.

Hittills har jag talat om kyrkorna å Gottlands landsbygd. Vi

måste äfven uppmärksamma de många kyrkorna inom staden Visby,

alla nu, utom en, ruiner. I de flesta af dem finna vi romanska, i all-

2ao8
/o7. H. Hildebr and, Den kyrkliga konsten under Sveriges medeltid. 3
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mänhet senromanska drag, samt öfvergångsstil. I Visby uppenbarar

sig äfven den fullt utbildade gotiska byggnadskonsten.

66. Närs kyrkas portal
,
Gottland.

Af kyrkobyggnaderna i Visby må bär påminnas om Sankt Lars’

kyrka med dess egendomliga korsform ocb de inne i murarna anbragta,

först uppåt, sedan nedåt löpande gångarna med fönsteröppningar mot

kyrkans inre, om Helgeandskyrkan med långhuset ersatt af en åttasidig

byggnad, delad i två våningar, om Sankt Hans’ ocb Sankt Pers samman-

byggda kyrkor. Visbykyrkorna ådraga sig uppmärksamhet utan att

bär vidare omtalas.

Äfven på det svenska fastlandet uppenbarade sig öfvergångsstilen

i ganska vackra former, dock, bvad landsbygden beträffar, icke i så

rikligt mått som pä Gottland. Kyrkorna med rak korafslutning böra

i allmänhet till denna stils tid. Att fastlandet i detta afseende var

fattigare bar helt visst berott därpå, att landsbygdens befolkning där

icke var i besittning af samma ekonomiska välstånd, som befolkningen

å Gottlands landsbygd hade — ett välstånd, rörande bvilket de ur
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jorden framkomna minnena från den slutande hedna tiden tala det

mest otvetydiga språk. När en kyrka var på fastlandet byggd under

/

67. Burs kyrkas portal, Gottland.

romansk tid och då icke genom särskilda omständigheter inom socken-

området förekom någon större utvidgning af bygden, hvilket innebar

en afsevärd ökning af invånarnes och därmed kyrkobesökarnes antal,

nöjde man sig med den gamla kyrkan. Inom Skara stift synes man
mer än inom de andra hafva ute på landet byggt (eller ombyggt) i

öfvergångsstil. Äldre teckningar visa flera kyrkor med rak korafslut-

ning och en grupp af tre smala, högt uppdragna spetsbågiga fönster

icke blott i korets Östra utan äfven i dess södra mur. Ett rikt utstyrdt

kor i öfvergångsstil förekommer i Forshems kyrka vid Kinnekulle.

Den ursprungliga kyrkan var romansk. Långhuset har i nyare tid

blifvit ombyggdt, men till all lycka hafva hvarjehanda delar af den

ursprungliga kyrkan blifvit insatta i murarna till den nya. I Uppland
förekomma kyrkor med långhus och mindre kor i en krets utom den.
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68. Stånga kyrkas portal
,
Gottland.
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inom hvilken apsiskyrkor förekomma, liksom äfven i Xorrteljetrakten,

hvilken af gammalt synes haft en viss betydenhet.

Att öfvergångsstilen så litet uppenbarat sig inom Linköpings

stifts fastlandsdel — Gott] and hörde till detta stift — och att man å

fastlandet i allmänhet nöjde sig med de en gång uppförda kyrkorna,

framgår tydligt af en urkund af år 1247, i hvilken — hörande just

till öfvergångsstilens tid — det bestämmes, att alldenstund alla soc-

kenkyrkor inom stiftet nu voro färdiga, skulle en del af deras inkomst

användas till fortsättande af den kostsamma domkyrkobyggnaden i

stiftsstaden. Att i denna förekomma delar i öfvergångsstil, är redan

omtaladt och visadt (jfr fig. 54). Domkyrkan i Lund blef år 1234

utsatt för eldsolycka. Hvad man i följd däraf byggde nytt är ut-

fördt i öfvergångsstil. Senromanska och öfvergångsformer förekomma

i tegelkatedralerna i Strängnäs och Västerås.

71. Plan af Ekeby kyrka
,
Gottland.

Märkliga alster af öfvergångstidens konst hafva klostermyndig-

heterna lämnat efter sig i vårt land liksom i utlandet. Från Frank-
rike kom vid midten af 1100-talet cistercienserorden till Sverige.

Ehuru cistercienserna för egen del och hvad deras byggnader beträffar

voro hänvisade till den största enkelhet, ägnade de sig åt konstnärlig

verksamhet till förmån för andra och koinmo därigenom att spela en
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stor roll inom medeltidens konst. Så var det i utlandet, ock antyd-

ningar om detsamma saknas ingalunda kos oss. Det är mycket san-

nolikt, att cisterciensernas inflytande mäktigt bidragit till brytande
af den romanska stilens envälde kos oss. Det kan ej keller

gärna vara en tillfälligket, att vi finna prydliga företeelser inom
konsten särskildt i trakter, där cistercienserkloster förekommo.*

Klostren voro ganska vid-

lyftiga anläggningar. Fig. 78

visar en del af grundplanen
för Alvastra kloster, med den
kvadratiska gården omsluten
närmast af en pelargång,

bortom denna af kyrkan ock

klostrets öfriga byggnader.

Cistercienserkyrkornas kor

tillköra två typer. Den ena

förekommer kär liksom i Ny-
dala ock Koma kloster; den

andra uppenbarar sig i Varn-
kem (fig. 79). Det inre af

denna kyrka med dess rika

koranläggning, dess enkelket

ock allvar parade med pryd-

ligket, visar fig. 80. 1 Öster- ock

Västergötland användes för

klostren kalksten som bygg-

nadsämne. Cisterciensernunnor-

nas kloster i Sko (Skokloster)

var uppfördt af tegel (fig. 81).

Under början af 1200-talet, således vid den tid, då öfvergångs-

stilen kade vunnit burskap kos oss, kommo de två tiggarordnarna,

franciskaner ock dominikaner, till Sverige, ock för dem skulle kloster-

kyrkor byggas. Afven dessa gjordes rätt enkla men prydliga. Sär-

skildt franciskanerna utöfvade ett stort inflytande inom konstens

område. Fig. 82 visar västgafveln . af dominikanerklostret i Sigtuna:

öfverensstämmelsen med Sko cistercienserkyrka är i ögonen fallande.

Till tiggarordnarnas kyrkor i Visby kommer jag i sammankang med
redogörelsen för gotiken.

Man kan komma till fastställande af en kyrkas eller i allmänket

en byggnads ålder på tvenne vägar: dels med tillkjälp af urkunder,

dels med iakttagande af de vittnesbörd, som afgifvas af byggnaden själf,

dess konstruktion ock dess detaljer. Såväl i ena som i andra fallet

* T. ex. koret i Forshems kyrka, portalerna i Sköfde och Falköping — i trakten af

Värnhems kloster, målningarna i Vrigstads och Hjälmseryds kyrkor i trakten af Nydala.

72. 73.

72—73. Konsoler i Ekeby kyrka
,
Gottland.
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74 . Valls kyrka
,
Gottland.

75 . Bunge kyrka
,
Gottland.

76 . Dalhems kyrka
,
Gottland.

måste emellertid försiktighet iakttagas, urkundernas uttryck äro ofta

mycket kortfattade, och det är icke alltid lätt att förstå, hvarpå

de närmast syfta, * ännu lättare kunna vi missledas genom iakt-

tagelserna af kyrkan själf och dess delar. Skiftningarna i byggnads-

konsten kunna icke fixeras med bestämda årtal. Vi få därjämte hålla

* Det heter t. ex., att en kyrka invigdes det eller det året. Det synes då ligga när-

mast till hands att antaga kyrkan vara det året färdigbyggd. Men det hände icke sällan,

att en kyrka i följd af sinnenas våldsamhet ohelgades, och då måste hon vigas på nytt.

En sådan förnyad vigning lämnar naturligtvis ingen upplysning för kyrkans byggnads-
historia.
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räkning med den konservativism, som ofta gjorde sig gällande; man
höll på gamla former, som kade vunnit käfd. Detta fasthållande af

det gamla har spelat en ganska stor roll i vårt land, som låg så fjärran

från utvecklingens brännpunkter, särskildt i de mera afsides liggande

delarna af våra landskap. Ett tungt vägande exempel hafva vi i Södra
Råda kyrka i Värmlands sydöstra hörn (fig. 83). Anläggningen är

den, som tillhör öfvergångstiden: långhus och kor med rak vägg i öster.

77 . Garda kyrka
,
Gottland.

hvilka, hvad de inbördes proportionerna beträffar, passa mycket bra

tillsammans. Det inre taket visar i genomskärning en trebruten rund-

båge, hörande till öfvergångstidens första stadium. De i koret målade

ornamenten hafva en afgjordt romansk prägel. De bågar, som omsluta

figurerna i kormålningarna, äro än romanska än utprägladt gotiska.

Koret målades år 1323, då gotikens konst redan hade firat sitt intåg

i Sverige, men ändock höll man så mycket på de äldsta motiven. I

Estuna kyrka i Dppland har det ursprungliga innertaket haft samma
grundform som det i Södra Råda. Ofvanför de senare inslagna tegel-

hvalfven, således å kyrkans vind, kan man, trots den där rådande

skymningen, urskilja å korgafveln målningar, hvilkas karaktär är

ytterst ålderdomlig. Men enligt en pergamentsurkund, som hittats i
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78. Alvastra kloster.

79. Värnhems klosterkyrka.
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80 . Värnhems klosterkyrkas inre.
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altaret, blef denna kyrka vigd år 1297. Ifall detta är byggnadsåret,

hafva vi här ett tydligt bevis, att man äfven i en ort, som läg Upp-

sala och dess domkyrka så pass nära, att vi icke kunna tala om en

afsides liggande bygd, höll segt på de gamla formerna.

81 . Sko klosterkyrka.

Jag har i det föregående talat om de tre hufvudgrundformerna för

svenska landskyrkor, d. v. s. de allmännast förekommande formerna.

Af dessa kunna vi, groft räknadt, hänföra apsiskyrkorna till den ro-

manska tiden, kyrkorna med utvändigt från långhuset skildt kor och

rak korvägg utan apsis till öfvergångstiden. Svårare är det att säga,

när den rent rektangulära typen, som i det yttre icke visar ringaste

fördelning, först kom till stånd.

Enstaka kyrkor af denna typ förekomma i södra Sverige. Som
exempel kunna anföras på Öland Källa och Böda kyrkor, den förra nu
ruin, den andra rifven, och på det motliggande fastlandet Kläckeberga

kyrka, i norra Östergötland Yånga kyrka, ännu använd. De tre först-

nämnda kyrkorna voro icke blott kyrkor utan äfven fasta försvarsverk

— Kläckeberga kyrka omtalas som sådant i urkunderna —
,
och det är

möjligt, att här hänsynen till försvaret utöfvat något inflytande på
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82. Sigtuna Dominikanerkyrka.

83. Södra Råda kyrka , Värmland.
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bestämmande af grundplanen. Det torde vara skäl att, åtminstone tills

vidare, skilja dem från de rektangulära kyrkorna i mellersta och norra

Sverige och i Finland.

Om vi på en karta öfver Uppland införa beteckningar för de tre

grundformerna, finna vi, att apsiskyrkor förekomma i de trakter, i

hvilka, enligt historiens vittnesbörd, kristendomen först slog fast rot,

i Sigtuna- och Uppsalatrakten. Vi finna vidare, att öfvergångstidens

kyrkor, med utvändigt skildt kor och rak altarvägg, förekomma inom

bestämdt begränsade områden. Utanför dessa områden förekomma

84. Trönö kyrka, Hälsingland.

kyrkorna med enkel rektangulär grundform. Jag drager däraf den

slutsatsen, att dessa kyrkor äro senare, men huru mycket senare?

Därom kan jag nu icke yttra mig. Det är möjligt, att man började

uppföra dem redan under 1200-talet, och därför har jag här velat tala

om dem. Det är nog att för dessa utvändigt ytterst enkla kyrkor an-

föra ett exempel. Jag har valt Trönö kyrka i Hälsingland (fig. 84)

af den anledning, att den gifver oss en ytterst viktig upplysning. Den
af klufven gråsten uppförda lilla kyrkan har ett vapenhus, hvilket

antagligen är yngre än själfva kyrkan. Figuren är utförd efter en foto-

grafi. Jag har själf sett kyrkan och kan därför vitsorda figurens rik-

tighet. A den ses inom gafvelmuren konturerna af en tidigare gafvel,

hörande till en mycket mindre kyrka; den gamla gafvelns oansenliga

ingångsport finnes ännu i behåll, snedt ställd i förhållande till den
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nuvarande gafveln. Hvilken grundform liade denna tidigare, mycket
oansenliga kyrka? Det kan nu icke afgöras. I kyrkan förvaras ett

romanskt relikskrin med emalj af franskt ursprung. Detta kan inne-

bära, att här funnits en kyrka under romansk tid: den mindre sten-

kyrkan eller en ännu tidigare träkyrka. Relikskrinet kan dock äfven

vara senare kommet till kyrkan.

Den gotiska stilens byggnadskonst.

(Från slntet af 1200-talet till medeltidens utgång.)

Domkyrkan i det ursprungliga Uppsala, sedermera kalladt det

Gamla, ödelädes mot midten af 1200-talet af eld. Åtgärder vidtogos

för kyrkans återställande, men man kom snart på andra tankar. Stadens

läge ett godt stycke från åns mynning
var icke gynnsamt för samfärdseln. Man
kände bekof att flytta staden längre ut,

och man utverkade tillåtelse att flytta

ärkebiskopssätet. På den nya platsen skulle

ny domkyrka uppföras, och den uppfördes

i gotisk stil. Grunden lades mot slutet af

1200-talet, och byggnadsarbetet afslutades

inemot midten af 1400-talet. Fig. 85 visar

ett typiskt exempel på en gotisk kyrkas

grundplan, fig. 86 visar den norra kors-

arniens gafvel. Under 1200-talet omtalas

en fransk stenhuggare med svenner såsom

anställd vid byggnaden. Med bevarande

af enstaka minnen från äldre tid är Skara

domkyrka en gotisk byggnad, och i denna

göra franska motiv sig gällande (fig. 87);

den myndige biskop Brynjolf, till en tid

konung Magnus Ladulås’ vedersakare, hade

förbindelser med Frankrike. I Linköpings

domkyrka fick det gamla koret, hvilket

helt visst bildade en ganska bjärt motsats

till det öfriga af kyrkan, sådant detta

under århundradenas gång hade utvecklat

85. Uppsala domkyrka
,
plan.

sig, mot slutet af 1400-talet vika för en

ny byggnad i sengotisk stil. På en vägg

inom detta nya kor sitter en minnestafla, som namngifver en bygg-

mästare från Köln. Under gotikens tid byggde man vidare på dom-

kyrkorna i Strängnäs, Västerås och Åbo; äfven på Lunds domkyrka

gjordes gotiska tillägg.
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86 . Uppsala domkyrka , norra korsarnien.
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En synnerligen märklig gotisk kyrka är den, som uppfördes för de
två klostermenigheterna i Vadstena. I strid mot bruket i Sverige men
i enlighet med anordningen af en del kyrkor i Rom förlädes det icke

mycket rymliga korutsprånget åt

väster. Långhuset har tre jämn-
höga skepp, korutsprånget och de

tre närmaste kvadraterna tvärsöfver

kyrkan voro upplåtna åt bröderna;

systrarna hade för sin del en läk-

tare i kyrkans östra del. Grenom

två dörrar under denna läktare hade

allmänheten tillträde till kyrkans
midt. Den heliga Birgitta hade
gifvit ytterst detaljerade föreskrif-

ter rörande kyrkans utseende, och

dessa blefvo följda. Den allmänna

föreskriften, på hvilken hon höll

med yttersta stränghet, var att man
skulle i allt iakttaga den största

enkelhet; kyrkan skulle påminna
om en dygd, som höll på att för-

svinna ur världen, nämligen blyg-

samheten. Fig. 88 visar en inner-

bild af kyrkan, fig. 89 en pelarsal

i systrarnas klosterhus.

Tre märkliga gotiska bygg-

nader förekomma i Visby: ett ka-

pell, som uppfördes utanför Maria-

kyrkans sydvästra hörn, samt

högkoren i de två inom staden

förekommande klosterkyrkorna (jfr

fig. 90).

Under gotisk tid byggde man
ansenliga kyrkor i Sveriges städer.

Af de till vår tid bevarade är

Örebro kyrka den äldsta, den tillhör

delvis öfvergångstiden. Bevarade

äro vidare stadskyrkorna i Söder-

köping, Ystad, Malmö (S:t Petri),

91—93 visa planerna för kyrkorna i

Malmö, Hälsingborg och Halmstad, fig. 94 ett ytterparti i Malmökyrkan.

Fastlandets landskyrkor äro i allmänhet små. Dock finnas större

kyrkor, t. ex. Tierp och Vendel i Uppland, Edsleskog på Dal (nu

förlorad), Hamneda i västra Småland, S:t Olof, Regn och Bunkeflo i

Skåne.

87 . Skara domkyrka.

Hälsingborg och Halmstad. Fi



88 . Vadstena klosterkyrka.

kyrkorna därstädes i allmänhet voro äldre än i det öfriga Sverige, bör-

jade man tidigare i Skåne att slå in hvalf. Man uppförde intill lång-

murarna flersprångiga pilastrar, försedda upptill med en enkel list, och

från denna stego hvalfbågarna uppåt. I Uppland — för att taga ett

exempel norr ifrån — torde hvalfven blifvit inslagna först under 1400-

talet. Afven där uppfördes flersprångiga pilastrar, men dessa gingo utan

något mellanled upp i bågsträngarna. Hvalfven höllos mycket enkla.

2208
/ 07 . U. Hildebrand

,
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DEN GOTISKA STILENS BYGGNADSKONST.

Inom en stor del af Sverige blef det under denna tid nödigt att

företaga omfattande reparationer i de af gammalt bestående kyrkorna.

Särskildt takkonstruktionen i det inre framkallade sådana. Man fann

det nödigt att slå hvalf i kyrkorna i stället för de tidigare platta

trätaken och öppna takkonstruktionerna. Sä gjorde man i Skane. Som



90. Högkoret i den helige Nicolai kyrka i Visby. 91. Petrikyrkan i Malmö.
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92. Mariakyrkan i Hälsingborg,
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jät.JfiGolcri iHalmsJtad

93. Halmstads kyrka.

med två livarandra korsande bågsträngar. Mycket ofta gjordes hvalfven

rikare, s. k. stjärnhvalf (fig. 95).
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Bildliuggarkonsten.

Detta namn delar med en mängd af gammalt brukliga termer den

olägenheten att icke fullt noggrant beteckna hvad därmed åsyftas.

Ty till denna konsts område måste vi hänföra icke allenast alla i

sten huggna bilder, vare sig de äro fristående eller utförda än i högre

än i lägre relief

\

d. v. s. mer eller mindre upphöjda öfver en slät yta.

Yi måste hit räkna äfven sådana arbeten i sten, som äro så fina, att

man icke kan tala om huggning utan i stället om gravering, vidare

sniderier i trä och ben samt bilder utförda i metall, vare sig de äro

gjutna och därefter ciselerade (afputsade med mejsel, fil och graf-

stickel) eller de äro drifna, d. v. s. genom hammarslag tillformade ur

tunna metallplåtar.

I behandling af metallerna hade hednatidens svenskar vunnit en

mycket stor färdighet. De förstodo att göra formar, i hvilka götos

föremål af metall, hvilka efter gjutningen blefvo i detalj afputsade. I

de släta metallytorna graverade de in ornament i relief. De skötte

äfven hammaren med stor färdighet och hart när otrolig finhet. Man
kände ett stort behof att pryda sig själf, bostaden, ja allt. Man
var tydligen rädd för tomma ytor.

Äfven i konsten att snida i trä torde våra förfäder under den

hedna tiden hafva vunnit stor färdighet, materialet var mjukt och

formgifningen säker. Uttrycket ’torde’, som jag använder, beror därpå,

att till följd af träets förgängliga natur så godt som inga träsniderier

blifvit bevarade från vår hedna tid. I Norge äro praktverk funna.

De gottländska bildstenarna visa i många fall reliefbilder, men de

äro af den enklaste beskaffenhet. På kalkstenens glättade yta tecknade

man konturerna af de bilder, som skulle utföras, hvarefter man
mejslade bort mellanrummen, dock så att äfven den nya ytan blef plan.

Resultatet blef tvenne ytor i olika nivå, bottnens och de alldeles plana

bildernas. De i trä snidade relieferna torde i hufvudsak hafva varit

af samma art, troligen dock med någon tillstymmelse till modellering.

Äfven fristående bilder måste hafva förekommit, ty i de hedna

templen funnos gudabeläten, och sådana fördes ock stundom ut genom

bygderna, i hvilka de kunde lättare beskådas af menige man. En
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isländsk saga förtäljer, att en flyktig man räddade sig i Sverige på det

sätt, att när guden Frö skulle på en vagn föras genom bygden, intog han

gudens plats. Vi torde däraf få draga den slutsatsen, att gudabilderna

buro af människohand förfärdigade dräkter, hvilket väl står samman

med ett föga utveckladt konstnärskap. Det är svårare att förstå, att

bildens snidade och målade ansikte kunde förväxlas med en lefvande

mans. Detta skulle förutsätta en sådan konstnärlig skicklighet, som

94 . Petrikyrkan i Malmö.

helt visst icke förekom under den hedna tiden, ifall vi döma efter

bevarade arbeten i metall, hvilka yppa största skicklighet i en konse-

kvent och rik utveckling af ornamentiken men stor otymplighet i åter-

gifvande af djur- och människogestalter. Så mycket som möjligt drogs

allting in i den rådande ornamentiken af om hvarandra slingrande

band. Djurgestalter behandlades i regeln så och gjordes till ett mycket
behagligt motiv, men alla försök att framställa en verklig djur- eller

människofigur måste betecknas som misslyckade.
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När Sverige införlifvades med kristendomens värld, inträdde en genom-

gripande ändring i detta afseende, tack vare de förebilder, som de först in-

kommande andliga kände, och som allt framgent genom den fortgående be-

röringen med det tidigare kristna utlandet och dess kyrkliga konst mottogos.

Jag riktar till en början uppmärksamheten åt de rent dekorativa

framställningarna utförda i relief. I motiven, som upptogos till användande,

infördes en nyhet af de kristna konstnärerna. Den hedna tidens ornamen-

tik var i hufvudsak en djurornamentik med djuren upplösta i slingor;

motiv hämtade ur växtvärlden förekommo icke. Sådana voro däremot af

gammalt använda inom den kristna kyrkan och upptogos nu äfven i Sverige.

96 . Grafvård öfver den helige Botvids broder.

Yi hafva ett synnerligen märkligt monument, tillhörande öfver-

gången från den hedna till den kristna tiden i vårt land. En man
från Södermanland vid namn Botvid blef under ett besök i England

omvänd till kristendomen, och återkommen sökte han inom hem-

bygden vinna anhängare för den nya tron. Han blef, dock ej för sitt
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trosnit, mördad, och till hans heder byggde släkten å egen grund en

kyrka, kallad Botvids kyrka (nu Botkyrka). Ät Botvids broder satte

de honom öfverlefvande föräldrarne en minnesvård i eller invid kyrkan,

hvilken vård således bör vara tillkommen i början af 1100-talet. Den
har i viss mån form af en kyrka med apsis. Att den tillhör en öfver-

gångstid framgår tydligt af de två å den förekommande inskrifterna,

den ena svensk tecknad med runor, den andra latinsk, tecknad med
bokstäfver lånade från utlandet. De två öfre sidorna — takets två

98.

Från dopfuntar i Västergötland.

sidor — visa de motiv, som här äro återgifna fig. 96, motiv som äro

främmande för den föregående tiden: slingrande växtmotiv och djur-

liknande bilder af djur. Ett nytt element äro de å sidan utförda

bilderna, framställda i afrundad relief. Det är märkligt, att så karakte-

ristiska motiv, som ock så karakteristisk teknik af främmande ursprung
kunde göra sig så tidigt gällande i mellersta Sverige.

Icke allestädes vann det nya lika tidigt insteg. Man höll segt på
det gamla. Den fornnordiska ornamentiken dröjde länge kvar. Den
gamla smaken uppenbarar sig å en bjälke, som suttit i Yrigstads nu
rifna kyrka i Småland (fig. 97): slingorna äro föga upphöjda öfver

bottenytan, under det repstafven spelar en kraftig roll. De nya formerna
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uppenbara sig i ornamenten fig. 98— 101, hämtade från dopfuntar i

Västergötland. Vi se, att de upphöjda ornamenten börjat undergå en

modellerande behandling, hvilket är ett betydligt framsteg.

Från dopfuntar i Västergötland.

I Lunds domkyrka förekommer en rikedom af dekorativa detaljer

i skulptur. Prof äro redan meddelade fig. 40 och 44, här må några
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108 .

Kapital i Lunds domkyrka.
109 .



58 DEN KYRKLIGA KONSTEN UNDER SVERIGES MEDELTID.

andra lämnas fig. 102—107. En del af dem äro mindre vanliga, de äro

lånade från utländska förebilder. Kapitalformerna växla, enkla finnas,

andra däremot äro ytterst rika. Jfr fig. 108 ock 109. Kapitälen er-

bjödo bildbuggarne ett rikt arbetsfält. Yi kunna i deras utstyrsel steg

för steg följa den utveckling, bvars grunddrag vi redan baft tillfälle

att iakttaga, när vi sysselsatte oss med byggnadskonsten. Det är växt-

världens alster, som bär spela bufvudrollen, men icke den växtvärld,

som tillbör verkligbeten, utan en, som gick ut från de förebilder, som
den romanska konsten lånat från antiken. Allt större förkärlek visade
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sig för kraftiga bladformer: en smal men uppåtsträfvande del, halft

stjälk, halft blad, och däröfver ett djärft framspringande, fint deladt,

fint behandladt afslutande blad (fig. 110— 111). Dessa bladornament

förekomma i tusenden af varianter. Ibland ersättas växtmotiven af

djnr, människoanleten o. d.

114 . Från portal i Grötlingbo kyrka
,
Gotland.

Den, som med mästerskap behandlade de rent dekorativa detaljerna,

var därför icke själfskrifvet skicklig att utföra verkliga bilder. Det
var två svårigheter, som mötte: dels var det icke så lätt att teckna

och därefter modellera på ett konstnärligt sätt, dels märka vi ofta, huru

svårt stenhuggaren fann det att göra sig till herre öfver det hårda

material han hade att bearbeta. Ut-

märkande äfven för de bästa alstren

af den tidigare romanska konstens

skulpturverk är det högtidliga allvar,

den strängt bundna stelhet, som ut-

märker de skulpterade gestalterna,

hvilka påminna om skulpturverken

inom det bysantinska riket, hvarest

den stränga, i de minsta detaljer 115 Från dopfunten i Tryde kyrka .

Skåne.

Utvecklingen inom bildhuggarnes

genomförda etikett, som utbildades

inom kejsarhofvet, fick inverka äfven

på konsten — och detta i högsta grad.

konst under den tidigare delen af medeltiden uppenbarar sig i ett fort-

gående frigörande från bundenheten; formerna mjukades upp, och på
detta sätt närmade man sig till det naturliga, till dess man under
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116 . Från dopfunten i Tryde kyrka
,
Skåne.

117 . Fr
Tryde

ån dopfunten i

kyrka
,
Skåne.

gotikens begynnelsetid,

nnder början af 1300-

talet, bade kommit till

att framställa mjuka, be-

hagliga, vi kunna i viss

mån säga behagsjuka ge-

stalter, med sirligt ord-

nade lockar, ett blidt och

vänt uttryck i anletet,

med böjningar på krop-

pen, som se sökta ut.

Djurbilder förekom-

mo af olika halt: ibland söka de tydligen åter-

gifva lefvande original, oftast äro de i hög

grad stiliserade. Prof på det förra framställ-

ningssättet gifva fig. 115 och 116. I den förra,

hundens angrepp på svinet, har konstnären tyd-

ligen hämtat ingifvelse från något, som han
själf skådat; i den senare, lejonets angrepp på
en åsna, har han varit hänvisad till teckningar

af andra konstnärer, som varit i tillfälle att åse

ett sådant anfall. Bilden är tydligen gripen

ur lifvet. Prof på strängt stiliserade djur-

bilder lämna några af de föregående figurerna.

Att det den tiden var ett att återgifva djur,

ett annat att återgifva människor, se vi af en

jämförelse mellan de två här återgifna djur-

grupperna 115 och 116 samt fig. 117 och 118,

som återgifva framställningar å samma funt:

tvenne intill hvarandra sig ängsligt smygande

gestalter, med ytterst sorgbundna anleten, med
onaturligt små armar, med kläderna fallande i

ytterst regelbundna veck och vidare en ganska

märklig dödsscen, uppenbarligen hämtad från

någon legend, med enahanda skematiska fram-

ställningssätt.

Naturligtvis måste en stor skillnad före-

komma mellan de konstverk, som utfördes i

stiftsstäderna, till hvilka man kunde kalla stora

konstnärer, och dem, som utfördes för lands-

kyrkorna; ungefär samma begär att pryda

fanns, men tillgångarna voro så ofantligt

mycket mindre, och stenhuggarne söktes an-

tagligen inom socknen eller i den närmaste

trakten.



bildiiuggarkonstp:x. 01

Under sådana förhållanden är det märkligt, att i en landskyrka,

Rydaholms i Småland, finna en så kraftig och liffull framställning som

den fig. 119 visar: en riddersman inbegripen i strid med mörkrets

makter. Rydaholm synes under medeltiden haft en särskild betydelse,

118 . Från dopfunten i Tryde kyrka
,
Skåne.

och detta kan bidraga till att förklara, huru ett så framstående konst-

verk kan förekomma därstädes. Ett annat stenskilderi af rätt god be-

skaffenhet visar fig. 120, ett tympanon i Skälfvums kyrka i Västergöt-

land. Omskriften namngifver konstnären Othelric. Jag har tidigare

anfört detta konstnärsnamn såsom ett bevis för ett inflytande från den

engelska kyrkans konst på den romanska konsten i Sverige, men jag

ber att här få taga tillbaka detta påstående: Othelric synes icke vara

ett engelskt namn utan ett tyskt, ännu fortlefvande under formen Ulrik.
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119 . Rydaholms kyrka, Småland.
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120 . I Skälfvums kyrka, Västergötland.

I den äldsta domkyrkan i Skara funnos stenskilderier, som icke

äga stort konstvärde (fig. 121). Många finnas, som stå lika lågt som

denna eller något lägre, så-

som tympanonbilder i Fors-

hems kyrka fig. 122 och en

gående krigare å Vättelösa-

funten fig. 123. Den förra

framställer tydligen de onda

makternas bitterhet mot den

nya tron: en jätte slnngar

en sten mot en kyrka, men
tvenne personer räcka skyd-

dande händer fram öfver

denna. Andra framställ-

ningar finnas, som äro så

dåliga, att deras npphofs-

män måste betraktas som
handtverkare. Två exempel

kunna vara tillräckliga: fig.

124, två taflor från den

cylindriska Ottravafunten, af

hvilka den förra visar dels

en stående präst, som för-

kunnar, att den som tror

och blifvit döpt, han skall

blifva salig, dels en sittande

präst, som lyfter handen till välsignelse,

ställning af syndafallet å Bolumsfunten.

121 . Från Skara äldsta domkyrka.
(Utdrifvandet ur paradiset.)

samt fig. 125, en fram-
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Äfven inom den romanska konsten kunde olika riktningar göra sigO O O
gällande. Yi behöfva, för att märka detta, endast gifva akt på de två

gottländska funtarna från Eke ock Stånga fig. 126 ock 127. A den förra

se vi jungfru Maria,

som mottager de tre

keliga

122. Från Forshems kyrka
,
Västergötland.

konungarne

med deras gåfvor, vi-

dare de tre konungar-

ne kvilande i samma
säng ock mottagande

ängelns tillsägelse —
märk, kuru framställ-

ningen af sängen ock

de tre konungarne

trotsar alla perspek-

tivets lagar, slutligen

de tre konungarne ri-

dande kem till deras land igen — allt är ytterst kögtidigt. A den senare,

kvilken torde tillköra slutet af den romanska tiden, saknas all kögtidlig-

ket; vi se kär också två af de tre konungarne, men de gå ieke gravite-

tiskt utan rasa fram. Tekniken å denna funt är tämligen slarfvig.

Dessvärre är den serie af figurer, som för Sveriges medeltid utföres

för att visa bildsnideriets utveckling under 1100— 1300-talen, icke färdig,

så att jag kär kan visa erforderliga

prof. Det är i träskulpturen, som vi

kafva tillfälle att studera utvecklingen,

med dess alltmera mildrade former.

Reliefbilderna i sten tillköra i allmän -

ket den romanska tiden. De beköfde

icke ändras, ock man kade därför un-

der öfvergångens tid ock under gotikens

ingen anledning att ersätta dem med
nya eller att öka deras antal. Kyr-

korna sökte man förbättra med om-

byggnader, men skilderierna bibeköllos.

Det största antalet af reliefbilder i

sten, som tillhöra början af medeltiden,

förekommer å dopfuntarna. En nybyggd
kyrka skulle förses med en funt, men
när en sådan en gång var anskaffad,

kunde ock fick den oftast användas kela

medeltiden igenom. Funtar från öfver-

gångstiden äro därför ytterst sällsynta.

En märklig reliefbild i metall från romansk tid är krucifixet å

Broddetorpsaltaret, kvilket kommer att omtalas i den senare afdel-

123. Från Vättlösafanten
,
Väster-

götland.
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ningen af denna bok. Som prof på bildgrupperna å själfva antemensalet

må tjäna fig. 128: ängelns bebådelse till jungfru Maria. Den i teckning

124. Från Ottravafunten
,
Västergötland.

utförda ornamentiken å detta antemensale är i sitt slag förnämligare än

de genom drifvet arbete fram-

ställda bilderna.

Mot slutet af 1200-talet bör-

jades uppförandet af Uppsala

nuvarande domkyrka. Regeln

var att börja en större kyrka

med anläggande af koret, och.

vi äro således berättigade att

till 1270-talet hänföra de bilder,

som förekomma å kapitälen af

högkorets pelare (fig. 129 och

130). Bilderna skilja sig rätt

mycket från de i Sverige van-

liga från den tiden.

Till den fullt utpräglade

gotiken få vi hänföra de spets-

bågiga arkader, som förekomma inom en del af Linköpings domkyrkas
långhus. Fig. 131 och 132 visa prof.

Till 1300-talet få vi hänföra en bild af den hel. Olof, som från

Väte kyrka på Gottland förvärfvats till Statens Historiska Museum
(fig. 133). Det mjuka behag, som utmärker den tidens gestalter, frarn-

2208
07. H. Hildebrand

,
Den kyrkliga konsten under Sveriges medeltid. 5



127 . Funt i Stånga kyrka
,
Gottland.
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träder i dr. Blanches

bild, sådan denna är

ätergifven i hennes si-

gill (fig. 134). Kraftig

är däremot den heral-

diska lejonfiguren i hen-

nes gemåls, k. Magnus
II:s sigill fig. 135. Det

var i framställningarna

af den mänskliga ge-

stalten, som det veka

draget framträdde. Si-

gillstamparna arbetades

af guldsmeder i städer-

na och försågos med
insänkta bilder och bok-

stäfver, så att bilder

och bokstäfver blefvo

upphöjda i aftrycken.

De snidade bilderna 128. Från Broddetorps-antemensalet.

från 1400-talet visa en

helt annan karaktär. Nu vinnläde man sig om att framställa den mänskliga

gestalten sådan man hade den för ögonen. Likaså finna vi i bildgrupperna

mycket ofta framställningar, mer eller mindre naiva, af det dagliga

lifvets företeelser. Under 1300-talets senare del infördes seden att a altaret

129. Kapital i Uppsala domkyrkas kor. 130. Kapital i Uppsala domkyrkas kor.

sätta en stor altartafla — med målade bilder och snidadt ramverk —

.

något senare ett altarskåp, med dörrar, som kunde slås igen, och med sådant

djup i själfva skåpet och åtminstone å dörrarnas insidor, att utrymme
fanns för snidade bilder. Många altarskåp finnas ännu i behåll, och vi
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hafva således rikligt tillfälle att studera 1400-talets och det begynnande
1500-talets bildhuggarkonst. Rörande altarskåpen kommer jag att med-

131 132Från Linköpings domkyrkas arkader.

dela utförliga upplysningar i den senare delen af denna bok, och jag

hänvisar till de där intagna figurerna. Här vill jag endast påminna

133 . Bild af den helige Olof.

Väte kyrka, Gottland.

134 . Drottning Blanche. 135 . Konung Magnus II:s släktvapen.

därom, att de från utlandet införda altarskåpen

kommo i första tid till Gottland från någon tysk

hemort, till fastlandet först från Köln eller orter,

i hvilka man följde de kölnska konstnärernas exempel, sedan från

Lybeck och, enligt en urkund, från Danzig, till sist, under början af

1500-talet, från Brabant och Flandern. Altarskåp, liksom enstaka bilder,

kommo till stånd äfven i Sverige, arbetade af utländska eller inländska

konstnärer. Som en skulpterad bild eller ett altarskåp ytterst sällan

är signeradt, är det oss, för närvarande åtminstone, icke möjligt att
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uppvisa, huru goda ting

infödda svenska konst-

närer mäktade åstad-

komma.
Det finnes tvenne

snidade verk, som vi

hafva rätt att framhålla

som de förnämsta, hvilka

blifvit till oss bevarade

från vår medeltid. Det

ena är en rätt liten bild

af k. Karl Knutsson,

knäböjande, alltså helt

visst en bild, som stått

i samband med något

konstverk, som han do-

nerat till en kyrka. Den
är här återgifven fig. 136.

Ingen, som ser den, ser

huru litet schablonmäs-

sigt ansiktet är utfördt,

som ser, huru föga an-

letsdragen svara mot den

stora roll, k. Karl II

tydligen ville spela och

åtminstone till en del

spelade, kan värja sig

från den öfvertygelsen,

att vi här hafva att göra

med en verklig porträtt-

bild. Om under 1400-

talet bildhuggarne läm-

pade sig efter de män-

niskor, de sågo rundt

omkring sig i det dag-

liga lifvet, är emellertid

skillnaden stor mellan

detta och det att utföra

ett porträtt. Denna bild

förvaras för närvarande i

Gripsholms slott. Hvar 136. Konung Karl Knutsson.

den från början varit

uppställd, känner jag icke. Från Skepptuna kyrka i Uppland har Statens

Historiska Museum för längesedan mottagit en stor bild af den engelske

ärkebiskopen och martyren Thomas af Canterbury. Mot utförandet i
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vissa delar kurma berättigade anmärkningar göras, men hufvudet är

tydligen icke ett idealhufvud, utan återgifver en viss persons — natur-

ligtvis icke helgonets, utan en modells — skarpt individuella drag.

Det andra stora konstverket, som jag nyss häntydde på, är den bild af

sankt Jöran i strid med draken, som, af glädje öfver den härliga, dyr-

köpta segern på Brunkeberg år 1471, bekostades af riksföreståndaren

Sten Sture d. ä. och hans maka samt många andra, enskilda personer,

137 . Sankt Jöran i Stockholm, skiss.

för att sättas upp antingen i ett kapell, som skulle uppföras i Stock-

holms Storkyrka eller i en kyrklig byggnad utanför staden. Den blef

tills vidare deponerad i Storkyrkan, flyttades därifrån till Statens

Historiska Museum, men skall, dessvärre, åter flyttas till Storkyrkan,

till en för bilden numera främmande omgifning. Den förlust museet

lider genom flyttningen är mycket stor. Svårligen hade i en annan

europeisk stat ett sådant beslut om återflyttning kunnat förekomma.

Fig. 137 visar en skiss af monumentet, fig. 138 visar hufvudet, fig. 139

prinsessan, som i bön afbidar utgången af den strid, som skulle

antingen rädda hennes lif eller döma henne till en ohygglig död.
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Arbetet är utfördt af lybska konstnärer, hvilka antagligen för detta

ändamål uppehållit sig i Stockholm.

I sund realism finna vi, med nyss angifna undantag, intet mot-

stycke till k. Karl II:s bild, i elegant utförande intet motstycke till

bilden af sankt Jöran. Det oaktadt äro flera bilder, fristående eller

anbragta i altarskåp, verkligen goda bilder. Jag anför här tre exempel:

fig. 140, ett manligt helgon i ett altarskåp, som tillhört Kumla kyrka

i Närke, fig. 141 en bild af den hel. Botvid i ett altarskåp, som till-

hört Salems kyrka i Södermanland (lybskt arbete), fig. 142 en bild af

jungfru Maria, under hvars mantel flere människor söka skydd, förvarad

i Vadstena kyrka.

Klosterkyrkan i Vadstena skulle, såsom redan blifvit omtaladt, ut-

märka sig genom ytterlig enkelhet. Men detta synes icke hafva inne-

burit något hinder för klosterbröderna att ägna sig åt konstnärlig

verksamhet. I en kyrka i Västergötland har funnits ett altarskåp,

som enligt inskrift varit arbetadt af en klosterbroder i Vadstena.

Detta antyder en betänklig lucka i det eljes så värderika Vadstena-

diariet, som icke omtalar sådan konstnärlig verksamhet. Det prydliga

altarskåp, som nu finnes uppsatt i klosterkyrkan, har fordom ej till-
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139. Prinsessan i sankt-Jöransgruppen.
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hört denna: det räddades, när stadskyrkan förstördes af vådeld. Men

andra altarskåp och enstaka bilder förekomma i klosterkyrkan, hvilka

torde af gammalt hafva tillhört denna, och åtminstone somliga af dem
— icke alla, ty somliga tillhöra en tid, som ligger före klostrets an-

läggning — torde vara arbetade inom klostret. Flera af dem äro

140. Helgonbild i Kumla altarskåp
,

141. Den helige Botvid i Salenis altarskåp .

Närke. Södermanland.

mycket väl snidade. Af synnerligt värde är en krucifixbild, hvilken

dess värre sitter så högt upp på ena sidomuren, att det är svårt att

af den få tillfredsställande afbildningar.

Jag nämnde nyss, att man under början af 1500-talet hämtade

altarskåp från Brabant och Flandern. De äro synnerligen yppigt utstyrda,

med rika grupper, i hvilka uppenbarar sig mera eller mindre drama-

tiskt lif, med otaliga detaljer från hvardagslifvet. I en grupp, som
visar Kristus böjd under korsets tyngd, ses mer än en gång i för-

grunden dansande och begabbande pojkar, hvilka icke tillhöra folkets
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drägg. ty de äro fint klädda. Äfven Hundar förekomma i förgrunden.

Det äldsta daterade altarskåp af detta slag förekommer, så vidt jag
vet, i Jäders kyrka i Södermanland; det är arbetadt år 1514 i staden

Meckeln (Malines). Det praktfullaste altarskåpet af detta slag. arbetadt

i Bryssel, finnes i Strängnäs domkyrka. Det mellersta af de tre

altarskåpen i Västerås domkyrkas Högkor, stiftadt af Sten Sture d. v.

ocH Hans maka, tillHör denna grupp, liksom altarskåpen i Villberga, i

142 . Mariobild i Vadstena kyrka. Västmanland.

Frustuna, i Skärkind o. s. v. Dessa altarskåp äro icke få i vårt land.

För att antyda det lif, som förekommer i bildgrupper i Frustunaskåpet.

meddelar jag, fig. 143, en vid foten af Kristi kors knäböjande kvinna.

Men under början af 1500-talet Hämtade man altarskåp icke endast

från dessa långt i väster liggande land. Man Hämtade sådana fort-

farande från Tyskland eller förfärdigade dem inom landet efter nord-

tyska förebilder. Ett rikt utstyrdt altarskåp från år 1526, som till-

Hört Eds kyrka i Kalmar län, förvaras i Statens Historiska Museum.
Två gestalter tillkörande denna gruppens altarskåp äro Här återgifna
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fig. 144 och 145. Den förra är en fristående bild af den hel. Olof. Xär

man hade brutit med den romanska konstens stela former, hände det

lätt, att man i känslan af denna frigörelse lät gestalterna framträda

med hvarjehanda svängningar på kroppen. Bilderna från 1400-talet

voro icke lika stela, som de romanska i allmänhet voro, men ungefär

med 1500-talets begynnelse hade utvecklingen inom den europeiska

världen börjat gå med stormsteg framåt. Då kom åter begäret att åt

bilderna söka gifva om icke mera lif-

aktighet, åtminstone en låtsad sådan.

Sankt Olof ser i denna bild ut som

en elegant krigare, som vill intaga

en ställning, i hvilken han kan be-

undras. Bilder af samma flacka relief,

som fig. 145 visar, förekomma i några

altarskåp.

145 . Från Sånga altarskåp
,
Ångermanland. 146 . Från rikssigillet af år 1436.

Jag har nyss meddelat två bilder från sigill, tillhörande midten af

1300-talet. Konsten att väl gravera sigill höll sig ganska länge, till

mot slutet af 1300-talet. Efter den tiden blef gravyren flackare, och

sigillaftrycken äro i följd däraf icke endast fulare än i föregående tid

utan ock svårare att tyda, såväl hvad bild som inskrift angår. En-

staka undantag finnas, såsom de kungliga sigillen och det sigill, som
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147 . Den heliga Katarina af Alexandria.

Drifven bild i silfver.

graverades för Sverige, när

dess folk reste sig mot unions-

konnngen Erik af Pommern.
Som representant för svensk-

heten framställes i detta sigill

den helige konung Erik, iklädd

1400-talets riddareskrud samt i

ena handen hållande en sköld

med tre kronor (fig. 146).

Konstnärerna i de olika

delar af bildhuggeriet, som i

början af detta kapitel om-

talats, sysselsatte sig under

medeltidens senare del, synes

det, ganska litet med fram-

ställningar i metall. Ett rätt

prydligt arbete i drifvet silf-

ver är en bild af den heL

Katarina af Alexandria, utförd

år 1509 antagligen i Stockholm

(fig. 147).

Äfven skulpterade bilder i

sten äro rätt sällsynta under

den senare delen af medeltiden.

På kyrkoportaler förekommo

skulpterade ornament och bil-

der, men annars föredrog man
trät, när bilder skulle utföras.

Ett undantag utgör Västerås

domkyrka. I västra yttermuren,

på ömse sidor om portalen, fin-

nas tvenne skulpterade sten-

hällar af åren 1510 och 1515.

En altarbild huggen i sten

skänktes till denna kyrka af

biskop Otto Svinhufvud (f 1522).

Dessa stenskilderier hafva ringa

konstvärde, liksom de relief-

bilder, som förekomma å en

och annan grafsten från medel-

tidens slutperiod.



Målarkonsten

Äfven här säger namnet något för litet. Det är icke allenast at

den i färger utförda bilden, som vi hafva att egna vår uppmärksamhet,

utan äfven åt den allenast tecknade.

Redan under den hedna tiden kunde man teckna. På metallytan,

som skulle graveras, på trät, som skulle snidas, började man med en

linieteckning. Att så tillgick, kunna vi tydligt se å en rund brosch,

funnen i gottländsk jord, å hvilken den hufvudsakliga ytan, den öfre,

är väl graverad, liksom en tredjedel af kanten. Ä de två återstående

tredjedelarna af kanten se vi endast mönstret skarpt ingraveradt. Ett

vederhäftigt intyg finnes, att de å runstenarna ristade linierna, orm-

kropparna, runorna och de ibland förekommande bildliga framställ-

ningarna voro rödfärgade för att blifva bättre synliga.

Smaken för kontraster mellan olika färger saknades ej heller under

den hedna tiden. Man satte tillsammans förgylld och oförgylld brons,

brons, guld och silfver, granater och guld, silfver eller brons och järn.

Ett danskt graffynd visar, att man äfven färgläde träsniderierna.

Antydningar finnas, att man i reliefskulptur sökte bättre skilja mellan

de upphöjda partierna och bottenytan genom att färga den senare röd.

Men om man sålunda förstod att använda färg, någon målarkonst

uppstod, såvidt vi nu veta, icke i Sverige förrän med införandet af

kristendomen i landet.

De äldsta målningar, som vi känna från den svenska medeltiden,

äro väggmålningar, utförda oftast å torr, glättad kalkgrund. De sägas

då med en från italienskan lånad term vara utförda al secco. Vanligen,

men oriktigt, sägas de i dagligt tal vara utförda al fresco
,

d. v. s. på
fuktad kalk.

Det var af gammalt sed att åtminstone vid festliga tillfällen

dekorera rummens väggar med uppfästa bonader, hvilka kunde vara

helt väfda eller väfda och därefter sömmade. Sådana förekommo äfven

i kyrkorna. Genom att måla bilder på väggarna befriade man sig
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från besväret att sätta upp och åter taga ned bonaderna. Därjämte
var den på väggen anbragta målningen mindre utsatt för skada och

undergång än textilkonstens alster. Som minnen af den tidigare seden

finna vi mycket ofta vid nedre kanten af den målade väggytan ett

måladt draperi.

I otaliga fall hafva väggmålningarna i mindre eller mera sena

tider, med ändrad smak, blifvit dolda under hvitmening eller rappning.

Ofta är det emellertid möjligt att åter blotta dem och uppfriska

färgerna, för att visa, huru angelägna våra förfäder voro att åt ut-

sirande af helgedomarna ägna arbete och kostnader, och för att låta

de nuvarande menigheterna under gudstjänsts firande djupare känna
sambandet med tidigare generationer. I en myckenhet svenska kyrkor

hafva hvalf blifvit inslagna, hvarigenom den ursprungliga takanord-

ningen blifvit dold. Ibland finna vi ofvanför hvalfven å sidomurarna

upp till den räta linje, som från början begränsade väggytan, de

gamla målningarna, hvilkas färger ej skymmas af annat än damm,
som kan med omsorg aflägsnas. Det hände, sedan hvalfven blifvit

inslagna, att deras undre ytor försågos med målningar. Då skyldes

de tidigare väggmålningarna med ny puts, och å denna målades nya
bilder i samma stil, som förekom å hvalfven. Det kunde under medel-

tiden hända, att en och samma kyrka tre gånger försågs med målad

bildskrud.

Redan under den romanska perioden hade det blifvit mycket

vanligt i Skåne och det egentliga Sverige att måla kyrkorna, i början

åtminstone koret, med triumfbågen och apsis, men snart blef äfven lång-

huset smyckadt.

Inom dessa målningar spela ornamenten en ganska betydande roll,

dels som afslutning nedtill, dels som omramning af bågar och fönster,

dels, i tunnhvalf, som ett midtband, å hvars båda sidor, nedåt, bild-

serierna fingo utveckla sig. Alla dessa ornament sakna rot i den

tidigare i Norden inhemska djurornamentiken, alla hafva bladornament

och visa sig således härstamma från den i utlandet utbildade konsten.

En profsamling af dessa ornament visas i fig. 148—161.

Dessa band bestå ibland af enstaka ornament, som sluta sig till

hvarandra utan någon förmedling, hvilket i viss mån verkar enformigt;

ibland finnas afbrott, i form af runda medaljonger eller fyrkantiga,

figurer omslutande ramar, hvilket häfver enformigheten, ibland ut-

vecklar sig ornamentet i en fortlöpande kedja, hvilket också upphäfver

enformigheten, ty blicken följer utvecklingen, den behöfver ej stanna

vid gränslinierna mellan de invid hvararandra ställda ornaments-

motiven. De här meddelade figurerna gifva endast ett svagt begrepp

om ornamentens verkliga utseende, ty dessa hafva färg, hvilken figurerna

icke återgifva. Ornamentsbården kring midtfönstret i apsis i Vrig-

stads kyrka t. ex. visar jämte bilderna följande färger: grönt i två

nyanser, rödbrunt, rödt, blått, gult, grått i två nyanser och hvitt.



160 .

Romanska ornamentsmotir.

161 .
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Den ledighet och det behag, som ornamenten äga, saknas i hög
grad, om vi rikta vår blick mot de bildliga framställningarna, hvilka

äro grupperade i rader och framställa dels enstaka personer, dels

scener ur den heliga historien. Som prof må här meddelas fig. 162, en

162. Från Vrigstadsmålningarna, Småland.

af de vid korsfästelsen å Golgata förekommande krigsknektarna.

Målaren tecknade först bildens konturer och färgläde sedan de af dem
omslutna ytorna. Någon modellering, genom anbringande af mörkare

eller ljusare färg, af skuggor eller dagrar, förekom icke annat än i
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ansiktet, där en ljusare linje omgifver munnen. Där veck i kläderna

skulle framställas, utmärktes de genom målade linjer.

De munkar, för hvilka Nydala kloster byggdes, voro komna från

Frankrike, och ett visst släkttycke råder mellan Vrigstadsmålningarna

och romanska målningar i Frankrike. När målningarna utfördes i

Vrigstads kyrka, är icke angifvet, men då vi torde vara berättigade

att antaga, att det största nitet hos klosterbröderna fanns under den

första tiden, kunna vi med full rätt hänföra ifrågavarande målningar

till midten af 1100-talet eller den närmast följande tiden.

Nydala kloster låg visserligen i Småland, men i Linköpings stift,

och grundlädes af en Linköpingsbiskop. Inom Östergötland hafva

romanska målningar upptäckts öfver hvalfven i Kaga kyrka, ej långt

från stiftstaden Linköping. Där förekommer den fig. 163 återgifna

bilden från det betlehemitiska barnamordet. Framställningen är

mycket naiv, krigarfigurerna äro stela, det med svärdet genomstungna

lindebarnet har ett väl långt hår, moderns sorg är framställd på ett

mycket konventionellt sätt. Det är omöjligt i den skumma dagern

inom kyrkovinden att urskilja färgerna.

Inom Skara stift hafva knappa lämningar af romanska målningar

upptäckts i Västra Gerums kyrka. Det finnes ingen anledning att

antaga, att man i detta stift var sparsammare än i andra i an-

bringande af målningar — snarare tvärtom. Möjligen kunna flera prof

komma i dagen.

Vi hade rätt att vänta oss å det under medeltidens förra del synner-

ligen rika Gottland, där från början ett starkt nordtyskt (westfaliskt)

inflytande gjorde sig gällande, finna målningar utförda under romansk tid.

Sådana förekomma också i Mästerby kyrka, men de hafva i en senare

tid blifvit förbättrade i god mening, men utan nödig sakkunskap och

2208
07. H. Hildebr and

,
Den kyrkliga konsten under Sveriges medeltid. 6
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164 . Målning i Garda kyrka. Gottland.
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därför utan aktning för deras ursprungliga karaktär. Vid dem kunna

vi därför icke fästa oss. Till all lycka finnes en romansk målning be-

varad i triumfbågen i Garda kyrka, af hvilken en del är här åter-

gifven fig. 164.

Vid val af framställningar följde man vissa regler. 1 apsis afbi 1
-

dade man gärna Kristus såsom härlighetens herre, oingifven af de fyra

evangelisternas symboler. Ibland ersattes denna bild af en framställ-

ning af treenigheten: Gud fader, sittande, haller framför sig korset, å

hvilket Kristus är fastnaglad, öfver ena korsarmen sväfvar den Helige

andes dufva. I öfrigt förekomma bilder ur den heliga historien, där-

jämte framställningar ur det gamla testamentet, företrädesvis sådana,

som kunde anses stå i ett visst sammanhang med den heliga historien,

slutligen förekomma bilder af helgon och scener ur deras lif.

I)e här omtalade, delvis återgifna romanska målningarna tillhöra

åtminstone hufvudsakligen 1100-talet och början af 1200-talet. När
sådana blifvit upptäckta i flera kyrkor, torde det blifva möjligt att

fördela de bevarade målningarna på århundradets årtionden.

I redogörelsen för medeltidens byggnadskonst har framhållits,

hvilken stor betydelse 1200-talet hade för konstens utveckling. Afven

i Sverige bröt man med rundbågens stränga ok, lifvet började allt mer

spela in i konstruktionsformer och prydnadsdetalj er. Ofvergångstiden

med dess fagra skulptur uppträdde hos oss, såsom redan blifvit om-

taladt, kort efter början af 1200-talet och blomstrade intill dess gotiken,

som redan tidigare hade vunnit världsrykte och rik utveckling i Europas

centrala delar, omkring begynnelsen af århundradets sista fjärdedel

vann insteg. Men om än öfvergångsstilen inom byggnadskonstens om-

råde visade mycken lifaktighet och mycket vackra alster, hvilka gifva

oss en föreställning om den mäktiga utveckling, som den tiden försig-

gick inom Sverige, under de sista konungarna af Sverkerska och Erikska

ätterna och under början af Eolkungaättens regering, om målnings-

konsten under denna period veta vi — det må väl sägas — intet. Vi

må hoppas, att kommande upptäckter skola fylla denna lucka.

Den i Frankrike utbildade gotiken hann äfven till Sverige.

Egendomligt nog finnas de viktigaste tidiga gotiska målningarna i

en helt liten träkyrka i ett hörn af Värmland (förut afbildad fig. 83).

Vi kunna här iakttaga, buruledes gotiken vunnit fullt insteg, men
därjämte, huruledes man segt höll fast vid äldre motiv.

Kyrkan i Södra Kåda har hvad det yttre beträffar öfvergångstidens

karaktär, långhus samt ett kortare, smalare och lägre kor. Långhus
och kor äro i det inre täckta med ett trätak, hvars genomskärning visar
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en trebruten randbåge (jfr fig. 192). Målningarna i koret äro, enligt

samtida inskrift, utförda år 1323. Huruvida kyrkan just då var färdig-

byggd eller om målningarna i koret utfördes något senare, kan nu icke

afgöras. Yar kyrkan uppförd år 1323, visar redan bvalfkonstruktionen,

i bura bög grad man var beroende af minnen från föregående tid, ty

denna takkonstruktion tillhör början af öfvergångstiden.

Yi hafva nu att hålla oss till korets tak. Längs midten löper en

list af bladornament, omsluten af rundlar — ett fullständigt romanskt

motiv — och därunder förekommer å hvardera sidan en rad af rund-

bågar — således åter ett romanskt motiv (fig. 165). Under hvar båge

165 . Målning i Södra Råda hyrka,

Värmland.

166 . Målning i Södra Råda
kyrka, Värmland.

sitter en profet, med ena handen lyft till att kräfva uppmärksamhet
för det han har att säga. Den präst, som gaf målaren anvisning om
de profeter, som skulle afbildas, synes icke hafva varit synnerligen

hemmastadd i det gamla testamentets förhållanden. Den profet, som

synes i figuren, är Ester profeta — hur har drottning Ester kunnat

förvärfva värdighet af profet? Ej mycket bättre är, att en annan af pro-

feterna bär namnet Genesis profeta — genesis är dock namnet icke på
en profet utan på Första Mosebok!

Men under dessa rader af randbågar och profeter komma rader af

fullt utbildade gotiska bågar med korsblommor, krabbor och fialer —
en underbar sammanställning med de rena rundbågarna. Under de

gotiska bågarna förekomma bilder af apostlarne (fig. 166). Under denna

rad af gotiska bågar förekommer en ornamentslist i romansk stil.

Längre ned komma framställningar ur legender. Yi se här (fig.

167) jungfru Maria i hennes dödsstund. En mild stämning råder öfver



MÅLARKONSTEN. 85

bilden, hos jungfrun, som afvärjande, af skäl, som kan tolkas pa olika

sätt, lyfter händerna, hos de omgifvande vittnena, hos änglarna, som

komma med baner i händerna för att mottaga själen. Under den senare

medeltiden afbildades jungfru Maria på dödsbädden, omgifven af apost-

larna, äfvensom hennes likfärd. Här synes man, h vilket är ganska

märkligt, framställa, huruledes Maria i själfva dödsstunden upplyftes

till himlen. Inskriften öfver bilden säger: »Här föra änglarna jungfru

Maria.»

168. Målning i Södra Råda kyrlca
,
Värmland.

Under denna serie af bilder förekommer en romansk bård och där-

under ett draperi, hvilket är fortsatt öfver dörren till sakristian (lig. 168).

Södra Råda kyrka ligger i en afkrok, och däraf kan måhända för-

klaras, att de gamla romanska och de nya gotiska motiven framträda i

en så bjärt kontrast. Det finnes dock äfven andra vittnesbörd därom, att de

romanska ornamentsmotiven voro inom vår medeltidskonst seglifvade.
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169 . Målning i Borreby kyrka
,
Skåne.
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170. Målning i Stora Köpinge kyrka, Skåne.
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I Skåne förekomma målningar från 1300-talet. Som prof må tjäna

fig. 169, två till världsdomen kallande änglar, från Borreby längesedan

rifna kyrka, ock fig. 170, en tronande Kristus jämte bebådelsen, m. m.

från Stora Köpinge kyrka. Gabriels vingar äro besynnerligt tecknade,

— de bestå, såsom ock Borrebymålningen visar, af parallellöpande,

sinsemellan fria fjädrar. Dessa målningar, i bvilka många äldre motiv

äro bevarade, synas tillhöra ungefär samma tid som målningarna i

Kåda kor.

Afven i gottländska kyrkor förekomma målningar från 1200- och

1300-talen. De upptaga vida mindre ytor än i det svenska fastlandets

kyrkor. I hvalfven nöjde man sig med några mindre men behagligt

formade buktade ornament i hvalfkappornas öfre hörn (fig. 171). Pa

murarna utförde man bilder, anordnade inom breda band, som löpa längs

murens mi dt.

171 . Målningar i Lärbro hyrka. Gottland.

När vi kommit längre in i 1300-talet, få vi söka målningar icke

endast på murar och hvalf utan äfven på altartaflor och altarskåp.

Fig. 172 visar en målad gottländsk altartafla.

Från 1300-talet hafva vi allenast enstaka konstalster bevarade. De
oroliga tiderna mot 1300-talets slut kunde icke gärna verka uppmunt-

rande på konstnärerna och på församlingarna för att taga deras krafter

i anspråk.

Helt annanledes ställa sig förhållandena, när vi komma ett stycke

in på 1400-talet, d. v. s. in i sengotiken. Jag vänder mig nu i främsta

rummet till ärkestiftet och dess närliggande områden, ty här äro målar-

konstens alster synnerligen talrika, och många af dem äro försedda med

uppgifter om tiden för deras tillkomst.



17J. Målniny i Ten sta kyrka. Uppland.
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Här kunna endast antydningar lämnas. Fig. 173 visar prof på de

år 1437 utförda kormålningarna i Tensta kyrka. Bilderna äro tämligen

lösligt ordnade i rader, bottenytornas enformighet brytes af schablon

mässigt utförda rosor.
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Under ärkebiskop Jöns Bengtssons tid (144>S— 14f>8) målades många

uppländska kyrkor, men den egentliga blomstringstiden sammanfaller

med den tid, då Jakob Ulfsson styrde ärkestiftet (1469— 1514). Från

denna tid må några karakteristiska bilder här återgifvas.

Ornamenten, alla hämtade ur växtvärlden, äro oftast af synnerligen

behagliga former, målade i olika nyanser af samma färg eller med
kontrast mellan två färger, rödt (numera brunt) och grönt. Flera prof

meddelas fig. 174—180.

Med rankor och blommor förenade man bilder af människor. Få
ting torde få anses vara så prosaiska som en ättledning, låt vara att

denna ur praktisk synpunkt var för de lefvande af stort intresse.
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Medeltidsmålare vågade ändock framställa en släktledning i bild och

gjorde det på ett behagligt sätt. Det tinnes ett bibliskt uttryck, att

Kristus var af Jesse rot, och detta har blifvit framställdt i bild. En
gammal man, Jesse, ligger på marken sofvande och omfattar med den

ena handen en rot, från hvilken uppstiga tvenne stammar. Hvardera
är rikt försedd med blad och stora blomkalkar, ur hvilka uppstiga

bröstbilder af Kristi förfäder. Upptill förena sig de två stammarna i

en blomma, ur hvilken höjer sig Vår fru med barnet, eller de mötas,

och där de komma i beröring med hvarandra, se vi Kristus fäst vid

dem som på ett kors. Mycket ofta lämnade man dock den ursprungliga

betydelsen åt sidan. Äfven om Jesse är afbildad nederst, äro de ur

blomkalkarna uppstigande bilderna icke alltid Jesu förfäder utan till

och med oftare de om hans ankomst vittnande profeterna. Fig. 181

gifver ett prof på detta slag af bilder, en del af en ranka, målad år

1482 å en båge mellan två hvalf i Kumla kyrka (Västmanland). De
tre här afbildade männen äro enligt iu skrifterna Jeremias (öfverst),

Daniel och Jakob.

Tegelhvalfven hafva i allmänhet flersidiga bågsträngar (vanligen

med sneddade kanter), hvilka upptill mötas i en rundel. Denna, liksom

strängarna, plägar vara målad med ornament dels i bandform, dels i

form af bladrankor. Hvalfven äro stjärnhvalf och hafva i regeln den

grundform, som lig. 95 visar, eller en ännu rikare. De åtta smala

rummen närmast hvalfvets midt pläga vara upptagna af blomornament

eller af sväfvande änglar, som antingen tillbedjande hålla i sina händer

remsor, på hvilka delar af någon hymn äro målade, eller ock bära i

händerna Kristi pinoredskap eller musikinstrument. De större ytorna

framställa dels scener ur det nya testamentet, dels sådana ur det gamla,

som förklara eller förebilda dessa. Så se vi ofta syndafallet, bilder ur

Abrahams och Josefs historia, den egyptiska härens undergång i Röda
hafvet (hvars vatten är samvetsgrant måladt rödt), mannaplockningen,

vattenflödet ur berget, dansen kring guldkalfven, kopparormen, spejarne

med drufklasen, Batseba knäfallande inför konung Salomo, Ester inför

konung Ahasverus, Simson, Jonas o. s. v. Mycket ofta förekomma

scener ur Vår frus historia, evangelisterna, de fyra romerska kyrko-

fäderna (Gregorius, Hieronymus, Ambrosius och Augustinus), andra

helgon, särskildt nordiska o. s. v. Samman med dessa bilder, som
äro af fromt innehåll och skulle tjäna den kyrkobesökande allmän-

heten till undervisning och uppbyggelse, förekomma äfven framställ-

ningar af fantastisk, grotesk karaktär, till och med sådana, som kunde

hos åskådarne framkalla osedliga känslor, vidare framställningar ur de

under medeltiden mycket omtyckta djurfablerna, t. ex. gåsen och räfven

på gästabud hos hvarandra, räfven, som predikar för gässen, räfven, som

hänges af gåssen o. s. v. På murarna äro bilderna eller scenerna ord-

nade i rader, skilda från hvarandra af smala, enkelt ornerade ramar.

I allmänhet hafva emellertid målningarna å murarna blifvit i mycket
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väsentlig mån förstörda genom det upptagande af stora fönster, som

efter reformationen behöfdes för den kyrkorna besökande menighet, som

181 . Målning i Kumla kyrka
,
Västmanland.

förmådde läsa i psalmboken. Dessa målningar gifva de rikaste tillfällen

till iakttagelser af kostym, seder och tankegång. De äro således af största

intresse för vår medeltids kulturhistoria. Det är därför en synnerligen
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glädjande företeelse, att i våra dagar en allt större ifver visar sig för

blottande af sådana målningar, som blifvit genom öfverkalkning skylda.

Att dessa målningar äro af det största intresse för studiet af den

svenska konsten under medeltiden, är själfklart.

182. Målning i Floda kyrka
,
Södermanland.

Huru ett vid denna tid måladt kyrkhvalf ser ut, antydes af fig. 182.

Från Kumla kyrka (Västmanland), målad år 1482, är förut åter-

gifven en del af Jesse stamträd. Fig. 183 visar jungfru Marias jorda-

färd. Judar ville förgripa sig på hennes kista, men fingo däraf lida

mycket men.
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I Herkeberga kyrka (Uppland) förekomma bilderna fig. 184 (Kristus

uppenbarar sig för påfven Gregorius) och 185 (yttersta domen).

I Husby-Sjutolfts kyrka (Uppland) finnes en vacker framställning af

Jesu födelse (fig. 186) — herdarne förlusta sig i närheten af platsen för

födelsen, till och med djuren synas fröjda sig — samt en vacker bild af

två änglar, som uppbära en monstrans (fig. 187).

Symboliska bilder förekomma, t. ex. lyckohjulet (fig. 188, Hf*rk* -

berga): en elegant klädd man klättrar uppför hjulet, hans syfte antydes

af‘ inskriften å språkbandet regnabo, jag skall regera. Han sitter öfverst

på hjulet, inskriften lyder regno, jag regerar. Sa stupar han utför,

tarfligt klädd med en staf i handen, inskriften regnavi antyder, att det

är slut med regerandet. Yid den sida, där uppstigandet sker, star en

narr, som blåser i pipa och slår samtidigt på en trumma, som ser ut

183 . Målning i Kumla kyrka
,
Västmanland.

som och som antagligen skall föreställa en kastrull — det hela är hån

— och vid sidan af den nedstörtande ses döden med spade i hand, färdig

att gräfva en graf. Ibland ser man nederst den efter världslig lycka

jäktande ligga nedanför hjulet i grafven.

Andra framställningar äro hämtade från folksägner. Ofta ser man
djäfvulen försiktigt, på långt håll, räcka ett par skor at en gammal
kvinna. Djäfvulen hade velat stifta oenighet mellan ett äkta par, men
misslyckats. Då erbjöd sig en gammal kvinna att göra det, om hon

finge ett par skor, och för henne lyckades det. Djäfvulen framställes

ofta hjälpande en kvinna att kärna smör, till hvilket mjölken hämtas

af en trollhare o. s. v.

Öfverst å bilden af Gregorii mässa (fig. 184) ses ett grinande an-

sikte. Otaliga sådana groteska bilder förekomma i våra kyrkomålnin-

gar; i det följande kommer ännu ett exempel att meddelas. Som mot-

sats till dessa mer eller mindre vederstyggliga bilder må här tjäna fig.
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189, mötet mellan jungfru Maria och den gamla Elisabet, sådant detta

är framställdt i Yätö kyrka, Roslagen.

De många i Uppland förekommande kyrkomålningarna äro icke alla

af alldeles samma slag. Man kan skilja mellan äldre och yngre, mellan

arheten af olika mästare eller af olika skolor. De i det föregående

meddelade bilderna lämna vittnesbörd om dessa olikheter. Ibland kom
målaren lätt ifrån sin uppgift genom att dekorera hvalfkapporna med
idel ornament, som kunde utföras fullt schablonmässigt.

184. Målning i Herkebergci kyrka
,
Uppland.

De målningar, som utfördes under början af 1500-talet, äro i regeln

sämre än de, som tillhöra slutet af 1400-talet. Men i kretsen af bilder

tillhörande den förfallande gotiken smyga sig in motiv tillhörande den

börjande renässansen, förebud om en kommande ny blomstring.

Äfven inom målningskon sten framträdde ganska bjärt de provinsi-

ella skiljaktigheterna. I Östergötland t. ex. förete i allmänhet hvalfvens

målningar ett helt annat utseende. Figurer och scener förekomma inom

cirkelformade band, cirkel fogas till cirkel, och de till hvarandra stö-

tande banden förenas genom på dem fästa hvita rosor. I följd af denna
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anordning äro figurerna med nödvändighet helt små, men arbetet är rätt

prydligt. Det yppersta exemplet på sådana målningar lämnar den gamla

kyrkan i Risinge (fig. 190) i nordvästra delen af landskapet. Samma
anordning finna vi i Orberga kyrka i trakten af Vadstena, i Kumlaby
kyrka på Visingsö (sålunda i Småland, men dock inom Linköpings stift).

Enahanda medaljonger, men icke sammanställda utan isolerade, en i hvar

hvalfkappa, förekommo i Appuna nu rifna kyrka i Skeningetrakten
;
medal-

jongerna där uppbäras af fantastiska figurer, hvilka, ingalunda tjänande

till uppbyggelse, upptaga en alltför stor del af utrymmet (fig. 191). Till

dessa sistnämnda målningar finnes en fullständig motsvarighet pa andra

sidan Vättern i Gökhems k}^rka.

185. Målning i Herkebergci kyrka
,
Uppland.

Långhuset i Södra Råda kyrka försågs med målningar år 1494.

Fig. 192 visar en skizz af dem. Skillnaden i stil mellan denna och

korets målningar från år 1323 är mycket stor.

På Gottland afstod man fortfarande från att hölja hvalf och murar

med målningar. Man nöjde sig med ett bredt band, som löpte ungefär

midt emellan golfvet och hvalfvens början, dock stundom med utvik-

ningar uppåt och nedåt. Ibland förekomma målningar från 1400-talet

vid sidan af målningar från 1300-talet. Prof på målningar från 1400-

talet lämnar fig. 193.

22°8/07 jj llildebrand
,
den kyrkliga konsten under Sveriges medeltid. 7
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Men vi hafva icke endast med mnr- ock kvalfmålningar att göra,

så snart vi knnnit in i den senare delen af 1300-talet. Då uppkom
seden att på altaret sätta en altartafla eller ett altarskåp, å hvilka i början

målningarna spelade hufvudrollen. Senare intogs denna af de snidade bil-

derna ock bildgrupperna, men målningar saknades aldrig. Till 1300-talet

kör det i fig. 194 återgifna midtpartiet af altartaflan från Ganthems kyrka,

Gottland. Ett alster af den kölnska skolan visar fig. 195, ett alster af

den lybska skolan fig. 196, ett alster af den flamländska skolan fig. 197.

Hvilka voro målarne? Altarskåpen voro ofta, de bästa i regeln ut-

förda i främmande land, såsom redan blifvit antydt. Det torde äfven

ej sällan hafva kändt, att främmande konstnärer inkallades för att pa

ort ock ställe utföra bildverken.

186 . Målning i Husby-Sjutolfts kyrka
,
Uppland.

Något annorlunda ställer sig frågan rörande de å murar ock kvalf

utförda målningarna. Här var det ej fråga om att kämta konstverken

från utlandet, de måste utföras på platsen.

Den kyrkliga konsten i Skåne var dansk, ock den danska kyrkan

stod liksom den svenska i främsta rummet i förbindelse med den konst,

som kade utbildat sig inom norra Tyskland. Med norra Tyskland be-

köfva vi ej förstå endast de städer ock land, som lågo på södra sidan

af Östersjön. Vi måste dit räkna äfven Westfalen ock i viss mån äfven

det där bortom liggande, i afseende på konst liksom i så mycket annat

blomstrande Rkenlandet. Det kar blifvit sed att tala ganska mycket

om ett engelskt inflytande på de kyrkliga förhållandena i allmänhet,
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äfven uppenbarande sig inom konsten, men man har tydligen i detta

afseende gått till öfverdrift.

Yid sidan af det tyska inflytandet, som gjorde sig dagligen och

stundligen gällande, uppträder vid midten af 1100-talet ett franskt in-

flytande, tack vare den franska cistercienserordens införande i Norden.

Målningarna i Yrigstads kyrka torde hafva för sin tillkomst att tacka

klosterbröderna i det närliggande Nydala. Den i det föregående afbil-

dade målningen i Garda kj^rka på Gott] and är nästan bysantinsk till

prägeln, men något bysantinskt inflytande är icke tänkbart. Yi få nog



MÅLARKONSTEN. 101

vid uppsökande af förebilder vända oss till Tyskland, kanske i främsta

rummet till Westfalen.

Senare blef det tyska inflytandet allenarådande. Tyskarne spelade

en stor roll i de större svenska städerna. Namn på tyska konstnärer

äro icke ovanliga under 1400-talet, men det mä väl anses i månget fall

vara osäkert, om det är fråga om en i Tyskland arbetande eller en från

Tyskland inkallad konstnär eller en konstnär, som, af tysk härkomst

och med bevarande af tyskt namn, var borgare i en svensk stad.

De flesta konstnärsnamnen finna vi inom Uppland. En Johannes

Rosenroth målade år 1437 i Tensta kyrka; om han var inantalsskrifven

i en svensk eller tysk stad, vet jag icke. Den Johannes Stenrath, som
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år 1471 skapade ett altarskåp för Bälinge kyrka, var borgare i Lybeck.
Mot slutet af 1400-talet verkade en i Stockholm vid Stadssmedjegatan

bosatt målare Albert, än kallad målare, än pärlstickare; han ägnade sig

190. Risinge kyrka
,
Östergötland.

tydligen åt tvenne yrken, h vilka dock hade det gemensamt, att de på
åskådaren skulle verka genom färg. Han synes hafva aflidit år 1509.

Af hans daterade målningar förekomma de tidigaste i Kumla kyrka i
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Västmanland, utförda år 1482. År 1485 målade han i Kalmar kyrka

i Uppland, hvilken längesedan blifvit, dess värre, rifven. I de där

förekommande målningarna visade han sitt intresse för Sverige och dess

sträfvan att vinna politisk frihet. År 1487 målade han åtminstone

koret i Eds kyrka, nära Rotebro. Där lät han sitt och tidens skämt-

samma lynne uppenbara sig i en bild af en björn, resande sig ur en

kittel. Kyrkoherden i Ed hette den tiden Kettilbjörn. I senare tid

hafva målningar, utförda af hans hand, blifvit blottade och upp-

191 . Målning i Appuna kyrka
,
Östergötland.

friskade i Husby-Sjutolfts kyrka. De äro icke daterade. Målningarna

i Hernevi och Herkeberga kyrkor torde ock vara af honom utförda.

Mot medeltidens slut arbetade flera inhemska konstnärer. En Peter

Jönsson målade i Börstil under ärkebiskop Jöns Bengtssons tid, en

Lars Germundsson arbetade år 1491 ett altarskåp för Lena kyrka, en

enköpingsborgare Lars Nilsson snidade korbänkar i Skuttunge år 1500,

en uppsalaborgare Lars målade Faringe kyrka år 1515, en Måns Svens-

son arbetade ett altarskåp för Estuna kyrka år 1523, en Hakan Gul-

lesson snidade och målade sådana i Hälsingland på 1520-talet, en Måns
Gadd målade kyrkor i samma landskap under det närmast följande år-
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tiondet. Långhuset i Södra Råda i Värmland målades af en Amund,
således en svensk man.

Försåvidt det var fråga om effekt verkad genom färger, måste vi i

detta sammanhang ägna vår uppmärksamhet åt emaljtekniken.

192. Södra Råda kyrka
,
Värmland.

Redan före medeltiden sökte man åt arbeten, helst i ädel metall,

gifva färgers glans genom infattande af stenar eller färgade glasbitar

inom tunna vägglameller af guld, hvilka upprättstående löddes fast vid

den yta, som skulle prydas, och omslöto stenar eller glasbitar. Inom
det bysantinska riket började man ersätta stenarna med emalj, ett smält,

färgadt metallpulver, som efter smältningen polerades, så att det blef

jämnt och glänsande. De uppstående lamellerna voro kvar, man måste

nöja sig med små ytor, och de smala metallribborna utgjorde inom

bilden de inre konturerna. Från det bysantinska riket vann denna

teknik insteg först i Rbenlandet, sedan i Frankrike. Man kallar denna
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emalj på franska émail cloisonné. Yi kunna återgifva uttrycket med

väggemalj. Sådana emaljer äro sällsynta i Sverige. Till all lycka

förekomma de i ett rätt stort antal å den biskopsmössa, som biskop

Kettil af Yasaätten skänkte sin domkyrka i Linköping. Emaljerna

hafva uppenbarligen öfverflyttats på biskopsmössan från nagot tidigare

föremål, ty de äro åtminstone 400 år äldre än biskopens tid. De torde

icke vara af bysantinskt ursprung, ty de inskrifter, som förekomma i

flera af dem, äro tecknade med latinska bokstäfver (fig. 198).

I Rhenlandet och sedermera i Frankrike, förnämligast inom den del

af västra Frankrike, där Limoges var en hufvudort, utbildades en ny

emaljteknik. Man gjorde i metallens yta urgräfningar och fyllde dem
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med emaljpulver, som smältes och glättades. I Frankrike kallas denna

emalj émail champlevé. Efter tyskt exempel må vi kalla den gropemalj.

Några alster af den rhenländska emalj konsten af denna art — som
skiljer sig från den franska — känner jag icke för Sverige. I Limoges
ntfördes otaliga arbeten i gropemalj redan under den romanska

tiden, och de spriddes ut öfver alla land inom den västerländska kris-

194 . Målning å altartafia. Ganthem, Gottland.

tenheten (fig. 199). I Sverige finna vi Limoges-emaljer å relikskrin och

krucifix (se i det följande).

Ännu under 1300-talet blomstrade emaljtekniken. På en paten från

Västerås domkyrka förekommer bilden fig. 200, fint graverad och omgifven

af emalj. Tack vare välmenta uppsnyggningsåtgärder har emaljen blifvit

till allra största delen förstörd. I figuren ha luckorna blifvit fyllda.
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Från 1400-talet kan jag icke å hos oss bevarade minnesmärken upp-

visa några emaljer.

195 . Målning å altarskåp. Fjällmo, Östergötland.

I sammanhang med målningskonsten måste vi också uppmärksamma
de målade glasfönstren, hvilka påminna om väggemaljen, i det mellan

blyramar, som bildade konturer, olika färgade glasbitar infattades.

Dessvärre äro endast få bevarade, om vi undantaga Grottland, där

ganska många, dock i allmänhet fragmentariska, förekomma. Ser man
ett sådant måladt fönster på nära håll, störes intrycket i hög grad

genom de tämligen breda blyramarna. Men det var icke meningen,

att man skulle se dessa fönster på nära håll, man stod på kyrkans

golf och fick då ett ganska angenämt intryck af det målade fönstret.

Blyramarna blifva då icke så mycket framträdande, de gifva endast

stadga åt bilderna. Fig. 201 återgifver en del af ett måladt fönster.
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I det föregående är omtalädt, att en konstnär i Stockholm vid

namn Albert var både målare och pärlstickare. Till att måla fanns

ofta tillfälle, då det fromma nitet kräfde att hölja kyrkornas inre i

färgskrud. Till att pryda mässkläder med pärlor, hvarmed vi torde

h

196. Målning å altarskåp. Salem
,
Södermanland.

böra förstå äkta pärlor, låt vara af ytterst ringa storlek — jfr biskop

Kettils mitra — funnos mindre ofta tillfällen, ty äfven dessa små
pärlor torde hafva varit sällsynta i marknaden och kostat mycket pen-

ningar. Pärlstickarne torde äfven hafva utfört broderier å altarförhän-

gen, kåpor, mässhakar o. s. v. Broderierna, som ju ock verkade genom
sin färg, böra således här omtalas.
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I Biskop.sk alla kyrka i Uppland upptäcktes för en del ar sedan ett

altarförhänge med en mängd broderade medaljonger. Altarförhänget

197. Målning n altarskåp. Fröstana, Södermanland.

var vida nyare, medaljongerna voro tydligen ditflyttade från ett tidi-

gare, som väl bade multnat. En at medaljongerna är här afbildad flg.
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200 . Gropemalj.

202, en framställning af barnamordet i Betlehem. Broderiet, i silfver-

och guldtråd, är utfördt på rödt siden. De tre mänskliga gestalterna
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äro tecknade i rent romansk stil. Såsom figuren visar, är bottnen fylld

med stygn.

201. Måladt fönster. Dalhem
,
Gottian d.

Som prof på broderier från 1200-talet må fig. 203 tjäna, från en

nedhängande kantbård till ett altarförhänge. Bilderna och vapnen äro

sömmade på odekorerad botten.



202 . Broderi från Biskopskulla, Uppland.

Mot slutet af medeltiden nöjde man sig ej med att låta broderiet

vara en art af målningskonst, man ville äfven få in upphöjda figurer,

således låna något från skulpturens område. När Kristus hängande på
korset framställdes, uppstoppades kroppen, så att det blef en framställ-

ning i relief. Stoppningen gjordes dålig. Genom mässhakens bruk, ännu

mera genom en ovårdsam behandling, när den icke var i bruk, blef

stoppningen rubbad, och gestalten blef därigenom vederstygglig.
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Som prof på broderier från 1300-talet meddelas här en på rödt

siden utan bottenfyllnad utförd bild å en korkåpa, tillhörande Uppsala
domkyrka (fig. 204).

Från 1400-talet må ock meddelas ett prof, en del af det kors, som
förekom å mässhakens ryggstycke: jungfru Maria sitter på en tron,

hållande barnet slutet intill sig, bakom henne hålles af tre änglar ett

draperi (fig. 205).

I böcker skrifna under medeltiden plägade man teckna öfverskrifter

med rödt — rödt heter på latin rubrum
,
och däraf har ordet rubrik
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uppstått —
,
med rödt utmärkte man äfven hvarjehanda ord eller be-

gynnelsebokstäfver, som betecknade en ny afdelning. Man använde

äfven i början af en bok eller en afdelning bildliga framställningar,

203. Altarbroderi.

204. Broderi i Uppsala domkyrka

.

s. k. miniatyrer. I svenska handskrifter äro dessa bilder af ganska

ringa betydelse. Ett prof må dock här meddelas fig. 206.

Inom bildhuggar- och målarkonsterna visar sig mot medeltidens

slut ett otvetydigt förfall. Man hade drifvit de ärfda och de sedermera
2208

,07 II. Ilildebr and, Ben kyrkliga konsten under Sveriges medeltid. 8
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upptagna motiven till deras yttersta gräns. Längre kunde man ieke

komma. Den tid kom, då framställningarna af motiven slappades, och

det var ett dödstecken. I utlandet grep redan tidigt renässansens konst

in och vann herraväldet. I Sverige smög sig renässanskonsten in senare

och småningom.



II

KYRKLIGA FORNSAKEI





Altaret och dess tillbehör.

Altaret var under medeltiden gudstjänstens medelpunkt. Det skulle

påminna om det bord, vid hvilket Kristus och hans lärjungar sutto vid

det tillfälle, då nattvarden instiftades. Men äfven ett annat minm* knöt

sig till altaret. De första kristna samlades gärna till gudstjänst vid

grafvar, i hvilka martyrerna hvilade, för att af deras exempel styrkas

i tro och offervillighet; man ställde dä eller lade bordskifvan öfver

grafven. Sedan dess hade helgonens kvarlefvor en stor betydelse för

altaret, hvilket ibland uppfördes öfver en helgongraf eller inneslöt ben

af ett helgon eller flera. Som den romersk-katolska kyrkans helgon,

ehuru många, icke kunde räcka till för de otaliga altarena, fick man i

regeln nöja sig med ett enstaka ben eller en skärfva eller något annat

mindre föremål, som stått eller troddes hafva stått i förbindelse med
något helgon eller med något annat, som var af helig natur. Hvart

altare vigdes till Guds eller något eller några helgons ära, men i al-

taret funnos i regeln reliker äfven af andra helgon.

Altaret var aflångt fyrkantigt och muradt. Det täcktes af en sten-

skifva, som med sin list sköt fram åt alla sidor utom baksidan. Xågon
gång sköt stenskifvan ett godt stycke framför altarets framsida, och

då uppbars framsprånget af små kolonner (Linköpings domkyrka, Värn-

hem). Skifvan var ofta tecknad med fem likarmade kors, ett i midten.

ett i hvart hörn. Relikerna förvarades inom altaret i ett helt litet rum,

som var anbragt i altarskifvan eller i själfva altaret. I förra fallet

fylldes den oansenliga fördjupningen med bly, i det senare stängdes

relikrummet med en fyrkantig, polerad stenskifva.

I hvar kyrka måste finnas ett altare. 1 stora kyrkor funnos många
altaren, af hvilka det, som stod i koret, kallades högaltaret. Äfven i

mindre landskyrkor funnos sidoaltaren, i synnerhet framför långhusets

östra vägg å ömse sidor af triumfbågen.

Altarskifvan täcktes med en linneduk, som på framsidan hängde
ned ett stycke. Framsidan, när den saknade arkitektonisk utstyrsel,

skyldes af ett antemensale (= något, som sitter framför altarbordet),

än af trä (måladt eller försedt med metallbeklädnad), än af tyg. I det

senare fallet kallas det äfven antependium (= något, som hänger ned

framtill). Det prydligaste antemensale, som finnes bevaradt i Sverige, är
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här återgifvet fig. 207. I midten ses inom en spetsig oval den i him-

len tronande Frälsaren, däröfver, efter antika förebilder, solen och månen

207. Från Broddetorps kyrka.

åkande hvar i sin vagn, längst ned de tolf apostlarne. På ena sidan

om midtbilden ses framställningar nr Kristi barndomshistoria, å den
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andra bilder ur lidandeshistorien. Mellan bilderna och rundt omkring

det hela löpa ornamentlister och rader af inskrifter, hvilka, utom annat,

omtala hvilka reliker voro förvarade i altaret.

Till detta antemensale hör en låg ekskifva, likaledes klädd med
rikt ornerad kopparplåt, ett s. k. superfrontale, hvilket bildar bakgrund

på själfva altarbordet, och öfver detta reser sig en stor, likaledes i

drifven koppar utförd bild af den korsfäste.

208 . Altarskåp. Hälsingborg.

Superfrontalet hade icke alltid form af en uppstående skifva utan

gjordes stundom bredare, så att man kunde på detsamma ställa kvarje-

handa föremål, som stodo i sammanhang med gudstjänsten. När ett super-

frontale var uppställdt på altarbordet, var det omöjligt att bibehalla

hedersplatsen i apsis: den, som satt där, var alldeles skymd för menig-

heten. Under gotikens tid antog superfrontalet mycket stora mått. Det

växte ut till en altartafla eller ett altarskåp.

Namnet altartafla tillkommer en altarprydnad af den beskaffenhet,

som fig. 172 visar: en jämn yta, å hvilken bilder äro målade, med en

del upphöjdt ramverk. Denna altartafla tillhör 1300-talet.

Endast få altartaflor från medeltiden hafva blifvit till oss bevarade.

Mycket vanliga äro däremot altarskåpen. De bestå af ett midtstycke,

som är skåpformigt, vanligen indeladt i smärre rum, hvilka fyllas

med snidade figurer, utförda i relief eller fristående. Vid sidorna
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sitta dörrar, som hoplagda skyla hela midtpartiet. Hvar dörr är

tämligen enkel; ntsidan är i allmänhet målad, insidan ibland målad,

ibland prydd med sniderier. Icke sällan är hvardera dörren dubbel;

den yttre dörrens båda sidor äro vanligen målade. Ett rikt utstyrdt

209 . Ecl, Kalmar län.

altarskåp kunde således uppenbara sig under flera olika former: l:o)

man ser altarskåpets midtdel och innerdörrarnas uppslagna insidor. 2:o)

de inre dörrarnas utsidor och de yttre dörrarnas insidor. 3:o) endast

ytterdörrarnas utsidor. Dessa sistnämndas målningar äro vanligen icke
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lika väl utförda som de andra delarnas. Under den stora fastan, då

kyrkan hade sorg och man därför skulle undvika allt som lyste och

behagade, slogos altarskåpen igen. Altarskåpet har mycket ofta ett lagt

understycke, kalladt predella. I dess gafveländar finnas luckor; man
använde predellan till förvarande af kyrkokärl och dylikt. Ett sär-

deles rikt altarskåp, bärande årtalet 1526, är här återgifvet fig. 209.

På mindre altaren ställdes mindre skåp, ofta innehållande en enda bild

(jfr fig. 210).

Altarskåpen kommo ej i bruk förrän under 1400-talet.

210 . Altarskåp från Eds kyrka
,

Kalmar län.

211 . Sköljsten från Västra Sallerups

kyrka, Skåne.

Altartaflorna af det slag som den i Granthem äro helt visst utförda

af nordtyska konstnärer. Många altarskåp äro arbetade i Sverige. De
bättre hämtades från Tyskland, företrädesvis Lybeck eller Danzig, eller

utfördes af tyska konstnärer, som bosatt sig i Sverige eller där vistades

någon tid för att utföra ett visst konstverk. Under början af 1500-talet

hämtades många altarskåp af ett synnerligen fint utförande från Flan-

dern och Brabant (t. ex. det mellersta i Västerås domkyrka).

De kärl, som under gudstjänsten användes, amplar, kalk och paten,

monstrans, omtalas i det följande under deras olika namn.



122 DEN KYRKLIGA KONSTEN UNDER SVERIGES MEDELTID.

När de kyrkliga kärlen voro använda, skulle de sköljas och torkas,

men som de voro afsedda för kyrkligt bruk, fick icke ens sköljvattnet

slås på ett ställe, där det kunde komma i beröring med något oheligt.

Därför fanns antingen å altarets södra gafvelsida inmurad en urhålkad
sten, i bvilken sköljvattnet slogs ut för att stanna inom det vigda

212. Piscina i Heda kyrka
,
Östergötland.

altaret (fig. 211) eller ock i korets södra mur en så kallad piscina
,
en

nisch med en rand eller fyrbladig insänkning, från hvilken vattnet

silade sig ned i kyrkans grundmur (fig. 212).

Altarkärlen måste omsorgsfullt förvaras. I stora kyrkor skedde

detta i sakristian, i mindre kyrkor, som vanligen saknade sådan, i ett

skåp, antingen insänkt i muren (fig. 213) eller fristående och då an-
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tingen helt enkelt (fig. 214) eller med rikare arkitektonisk utstyrsel

(fig. 215 och 216). Skåp af det senaste slaget pläga kallas sakra-

mentsims.

213. Väggskåp i Valls kyrka
,
Gottian d.

Amplar.

Vid den katolska gudstjänsten förekomma på altaret tvenne kärl

kallade amplar (ampullce). Det ena innehöll det vin, som skulle an-

vändas vid nattvarden, det andra det vatten, med hvilket vinet skulle

uppblandas samt med hvilket sköljningen af de heliga kärlen och

prästens händer skulle företagas. Någon sådan ampel finnes mig veter-

ligen icke bevarad i Sverige.

Amplar kunde ock användas till förvarande af helig olja, som skulle

brukas vid särskildt högtidliga tillfällen. En sådan är här afbildad

(fig. 217). Själfva flaskan är af sten, de fint arbetade beslagen af

silfver.
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Sakramentshus.

214. Borgunda
,
Västergötland. 215. Väte, Gott land. 216. Linköpings domkyrka.
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Belysning.

Vid gudstjänsten behöfdes ljus. Under den första medeltiden voro

fönstren helt små, senare, när de gjordes större, var deras glas ofta

försedt med målningar, hvilkas rätt mörka färger bredde skymning i

det inre. Ljusen inne i kyrkan hade för öfrigt en symbolisk betydelse.

På altaret skulle finnas åtminstone två ljusstakar. De romanska

ljusstakarna voro ofta mycket rikt utarbetade, gjutna och ciselerade,

med framställningar af slingrande växter och fantastiska djur, ibland

prydda med emalj. Af det förra slaget finnes endast ett fotstycke be-

varadt, tillhörigt en enskild samlare. De senare ljusstakarna äro mera

lika våra nuvarande malmstakar, med vid, cirkelrund fot, kraftigt pro-

filerad stam samt en eller flera ljushållare (fig. 218), hvilka i allmänhet

sakna hylsor; i stället hafva de en rund skifva och en från denna upp-

stående kraftig pigg, å hvilken det vanligen mycket tjocka vaxljuset

sattes. En och annan stake, tydligen ämnad för ett smalare ljus, består

af en rund eller mångsidig fotskifva och en därifrån uppstigande pigg

(tig. 219). De prydligaste ljusstakarna äro af koppar eller malm.

enklare finnas af bly eller tenn, de enklaste äro af järn eller bränd

lera.
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Tvenne mycket stora malmljusstakar förekomma i Sverige, en i

Lunds domkyrka (fig. 220), den andra i Stockholms storkyrka. De
hafva båda sju armar liksom den heliga ljusstake, som kejsar Titus tog

vid förstöringen af Jerusalems tempel och som finnes afbildad på hans

triumfbåge i Rom. I följd af medeltidens benägenhet för symbol ise-

ring ville man i de sju armarna finna en antydan om den romerska

kyrkans sju sakrament.

218. Ljusstake af malm (från år 1479).

Vinbergs kyrka
,
Halland.

219. Ljusstake af malm.

Man använde äfven ljuskronor, de flesta förfärdigade af järn. Fig.

221 visar en, som är afsedd för ett enda stort ljus, fig. 222 en annan

för flera mindre ljus. Äfven förekommo ringformiga ljuskronor med
flera pipor; en, försedd med en lång runinskrift, är här afbildad fig.

223. Dessa järnkronor äro i allmänhet mycket enkla och hafva därför,

dess värre, alltför ofta blifvit undankastade i skräpvråar och förfarits.

Ljuskronor af malm äro mycket sällsynta. De äro arbetade med större

prydlighet (fig. 224).

Till den katolska gudstjänsten hörde en myckenhet processioner,

i eller utanför kyrkorna. I spetsen skulle bäras ljus, och dessa voro

fästa vid långa stafvar, snidade och målade (fig. 225). Icke så få

sådana hafva blifvit bevarade. De kallas numera stundom brudbloss.

Innan jag lämnar frågan om belysningen, måste jag omtala en

egendomlig grupp af stenar, som förekommit i svenska kyrkor och

som i den öfre släta ytan hafva ungefär halfklotformiga insänkningar

(fig. 226). Man har i Sverige tidigare kallat dem vigdtvattenstenar,
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men som sådana voro de mycket olämpliga, alldenstund vattnet i de

små håligheterna måste snart försvinna genom afdunstning och genom
fingrarnas neddoppande; ej heller fanns något skäl

att anbringa en samling af håligheter i en och

samma sten. I England har man funnit bevis för

att sådana stenar tjänstgjort som lampor: i hvar

insänkning fanns olja med en veke.

220. Ljusstolpe i Lunds domkyrka. 221. Ljuskrona.



224 . Ljuskrona. Fundbo, Uppland. 226 . Lampsten.
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Brunnar.

Da man var så angelägen att hålla allt, som fanns inne i kyrkan,

såvidt möjligt fritt från beröring med det profana, måste det naturligt-

vis betraktas som en stor fördel, om man kunde inom själfva kyrkan

upptaga en brunn, ur hvilken det vatten, som behöfdes för gudstjänsten,

kunde hämtas. I Lunds domkyrka oeh i Dalby f. d. stiftskyrka i Skåne

finnas brunnar.

Ciborier.

Namnet är ursprungligen latinskt, härledande

sig från ordet cibus
,
som betyder föda. Det be-

tecknar det kärl, i hvilket h ostian eller oblaten,

det bröd, som utdelades i nattvarden, bevarades.

Ciboriet kallades äfven pixis
,

ett grekiskt ord,

som ursprungligen betecknade ett kärl af buxbom
(ordet ingår äfven i vårt nuvarande ord spar-

bössa) eller viaticum, af det latinska ordet via,

väg: det kärl, i hvilket man bar nattvardsbrödet

ut i bygden till sjuka eller döende personer.

Ciboriet består af en fot, rund eller fiersidig, en

skaftdel med midtstycket utsvälldt, så att det

skulle hvila tryggare in i den omslutande han-

den, samt det egentliga kärlet, rundadt eller

mångkantigt, med ett lock, som i allmänhet har

samma form som en kyrktornsspira med ett upp-

till afslutande kors (fig. 227). Påminnelsen om
kyrkan och korset passa bra samman med ciboriets

uppgift att förvara nattvardsbrödet. Mindre väl

passar ängelns hälsning till jungfru Maria, hvil-

ken finnes graverad på många ciborier, t. ex. på
det här afbildade.

Dopfuntar.

227. Ciborium från Öfver-

Järna, Södermanland.

Namnet härstammar från det latinska ordet fons, som betyder

källa.

I den äldsta kristna världen förrättades dop endast invid biskops-

kyrkor i en för ändamålet anlagd bassäng. Yid den tid, då kristen-

domen infördes i Sverige, hade rättigheten att döpa öfverlåtits åt alla

kyrkoherdar. Yid sockenkyrkorna kunde det icke komma i fråga att

anlägga en bassäng. Man försåg kyrkan med ett så pass rymligt kar,

att barnet kunde sänkas ned däri. En oegentlighet blef en följd häraf:

kyrkan var afsedd för dem, som tillhörde den kristna församlingen,
2208

07 II. Ilildebr and, Den kyrkliga konsten under Sveriges medeltid. 9
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men utanför denna stod den ännu icke döpte. För att göra oegentlig-

heten så ringa som möjligt ställde man funten strax innanför någon

kyrkans dörr.

228. Funt. Kyrkheddinge
,
Skåne.

229. Funt. Hör, Skåne.
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I Norrland gjordes någon gång funtar af trä. Sten var det van-

liga materialet. En och annan funt af koppar finnes i behåll.

230. Funt. Tryde, Skåne.

231. Funt. Kareby , Bohuslän.
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De flesta af våra stenfuntar bestå af tre delar: en fot, hvilken ofta

har formen af en kolonnbas, ett lågt mellanstycke och själfva skålen

för vattnet. Ibland var skålens insida klädd med en kopparskålla. I

skålens botten fanns regelbundet ett cylindriskt hål, hvilket fortsattes

genom funtens undre delar. Genom detta skulle dopvattnet släppas ned

i kyrkans grund.

232 . Funt. Hede, Bohuslän.

I de svenska kyrkorna hafva rätt många funtar blifvit bevarade.

De äro mycket ofta af stort intresse såväl genom form som dekorering,

hvilken stundom är ganska rik. De flesta af våra funtar tillhöra den

romanska tiden; finna vi en sådan funt i en nyare tids kyrka, så hafva

vi däri ett vittnesbörd, att den nya kyrkan efterträdt en annan, hvars

uppförande faller inom vår medeltids tidigare afdelning.

Funtarna äro ganska olika inom olika delar af vårt land. Detta

beror till en del på stiftsindelningen, ty inom de olika stiften uppstodo
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234 . Funt. Ottrava, Västergötland. 136 . Funt. Västerplana, Västergötland.

för export till andra orter. Yi finna funtar af gottländskt ursprung

inom så vidt skilda orter som Hälsingland i norr, Bornholm i söder —
ja ända bort till norra Tyskland skickades funtar tillverkade å Gottland.

I det fordom danska Skåne visa funtarna i flera fall former, som
icke återfinnas inom det område, som utgjorde medeltidens Sverige.

Fyrkantiga funtar äro icke sällsynta, men själfva urkålkningen är

olika konstskolor. Men olikheterna bero äfven på det material, som

fanns att tillgå i de olika områdena: mellan funtarna i östra och västra

Småland finnes af denna anledning en rätt stor olikhet. På Gottland,

där man hade tillgång till godt stenslag, arbetades funtar, i de flesta

fall ganska prydliga, icke allenast för öns många kyrkor utan äfven

233 . Funt. Nottebäck, Småland.

235 . Funt. Kinne-Vedum , Västergötland.
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rundad. Synnerligen väl arbetade funtar finnas flerstädes. Inom
Bohuslän, som lydde under biskopen i Oslo, hafva likaledes funtarna

237. Flint. Östra Eneby
,
Östergötland.

238. Funt. Svanhals, Östergötland.



239 . Funt. Eke
,
Gottland.

340 . Funt. Stånga kyrka
,
Gottland.
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242. Funt. Fröstuna, Södermanland.
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244. Fnnt. Knutby kyrka
,
Uppland.243. Funt. Dannemora, Uppland.

245. Funt. Asmundstorp , Skåne.
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ett helt annat utseende än i det gamla Sverige. Somliga äro både in-

och utvändigt fyrsidiga. Många hafva foten reducerad till mycket
små mått, under det att mellanstycket får en ganska stark utveckling

i form af (ungefär) en kolonn eller

ett knippe af kolonner. Detta drag

påminner i viss mån om funtar,* som
förekomma i England. Det stora

Skarastiftet hade i sin hufvuddel

Västergötland en rikedom af funtar

af växlande former. De hafva i all-

mänhet icke något synnerligt högt

konstvärde. Stenhuggarne i detta

stift höllo sig gärna till dekorativa

motiv; figurframställningarna äro

oftast mycket klumpiga. Inom Små-
land förekommo funtar af ett mycket

egendomligt utseende, utan mellan-

stycke, men med två baser, den ena

hvilande på den andra. På Grott-

land, som kunde bjuda på lätt be-

arbetade råämnen, kalk- och sand-

sten, utbildade sig flera ganska

märkliga funttyper, hvilka, såsom

redan blifvit omtaladt, funno mark-

nad äfven utom ön. I Svealand-

skapen förekomma i allmänhet helt

enkla former, af hvilka en, som ännu

är bevarad i -flera exemplar, tillhör

slutet af medeltiden.

Några prof tagna ur mångfalden

äro här meddelade. Från Skåne fig.

228—230, från Bohuslän fig. 231

och 232, från Småland fig. 233, från

Västergötland fig. 234, 235 och 236,

från Östergötland fig. 237 och 238,

från Grottland fig. 239, 240 och 241,

från Mälarlandskapen fig. 242, 243

och 244.

246 . Fnntlock. Endre, Gottland. E “ PrydliS kopparflint är af-

bildad fig. 245. En ännu rikare före-

kommer i Linköpings domkyrka. Äfven förekomma mindre dopkärl

af koppar, sena, icke afsedda för barnets nedsänkande i dopvattnet.

Funten och vattnet i den måste vara skyddade mot förorening.

Funten var därför försedd med ett lock af trä. Sådana äro numera

ytterst sällsynta. Ibland har detta formen af en rund skifva eller ett
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fat, på hvilket Johannes döparens hufvud ligger, ibland nppbar det

framställning af en rikt fördelad borg, en påminnelse om det himmelska

Jerusalem (fig. 246). Ett sådant lock var rätt tungt och lyftes därföre

med tillhjälp af en hissbom och en lina.

Fanor.

I kyrkliga processioner buros i spetsen för tåget fanor eller baner.

Dessa voro stundom helt enkla, med konturteckningar i svart.

Grafvar och grafvärdar.

Under den hedna tiden, åtminstone under den del af denna, som
låg närmast före kristendomens uppträdande i vårt land, var det sed

att begrafva de döda i närheten af de bostäder, i hvilka deras lif hade

247. Ekkista med skelett. Skara.

248. Stenkista med skelett. Sjögerås, Västergötland.

förflutit och i hvilka deras efterkommande bodde. Man höll uppenbar-

ligen på ett samband mellan de lefvande medlemmarne af ätten och

de hädangångna. När Sverige blifvit kristnadt, rycktes den döde ut ur

detta samband med ätten. Liksom han, när det sista ögonblicket nal-

kades, blef styrkt med kyrkans sakrament, så skulle han efter döden

hvila under kyrkans hägn, i den grafplats, som slöt sig till kyrkan
eller reddes i själfva kyrkan.

Tidiga grafkistor hafva hittats i gamla kyrkogårdar, vanligen i

närheten af kyrkans murar, än af trä, urhålkade i en stock (fig. 247),

än bildade af kantställda stenplattor, som omslöto kroppen så nära
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som möjligt (fig. 248). Hurudana likkistorna voro under medeltidens

senare skeden, veta vi icke, eftersom inga blifvit bevarade intill våra

dagar. Inne i kyrkan murades under golfvet rektangulära rum, i

hvilka de döda lades ned. Rummet täcktes med en stenhäll, å hvilken

plats fanns för inskriften, ibland för bilder, åtminstone för ett kors.

Ute på kyrkogårdarna hade grafstenarna i gammal tid ibland en upp-

249 . Grcifsten. Sorunda, Södermanland. 250 . Grafsten. TJgglum, Västergötland.

höjd rygg (fig. 249) ibland en tresidig öfre yta (fig. 250). Ibland restes

vid hvardera änden af grafstenen ett i sten hugget kors. Det prydli-

gaste exemplet på sådana massiva grafvårdar är den, som vid eller

i den hel. Botvids kyrka i Södermanland sattes till minne af hans

broder, som byggde den ursprungliga kyrkan å fädernegården (se i det

föregående fig. 96).

Den vanligaste formen för grafstenen var emellertid den plana, i

början smal, rektangulär eller med de två långsidorna närmande sig
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hvarandra mot fotänden. Senare gjordes grafhällarna fullt rektangulära

och ganska breda.

Inom Skara stift förekommer i många exemplar en grupp af graf-

stenar med den öfre ytan prydd med en rikt uppspirande växt. öfverst

afslutad med en blomma eller ett kors. Att denna växt skall före-

ställa lifsträdet, göres troligt af en grafhäll i Bjurums kyrka (fig. 251),

där vi se yxan satt till roten på trädet. Icke sällan se vi en graf-

251 . Grafsten. Bjurum, Västergötland. 252 . Grafsten. Bugnås, Västergötland

häll af detta slag längs midten delad i tvenne hälfter, hvardera prydd

med en ranka (fig. 252). Antagligen voro dessa grafvar afsedda för man
och hustru.

Af helt annat utseende, mera påminnande om de grafstenar, som
förekomma i utlandet, är stenen fig. 253, som finnes i Sko klosters

kyrka. Yi se här lifsträdet uppbärande en sköld med den tämligen

egendomliga omskriften: Sigill åt Magnus, son af Johan Engel. Den
som ristade stenen, hade fått till förebild ett sigill, ur hvilket han

lånade ej blott vapenbilden utan ock inskriften. Själfva stenens om-
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253 . Grafsten. Skoklosters kyrka
,

TJjppland.
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skrift, författad på latinsk vers, upplyser, att under stenen hvilar en

Elin, antagligen en dotter af Magnus Johansson Engel: »Här under en

graf, i hvilken äro gömda den svarta askan och benen af Elin, som

var af ädel börd. Må Gud, som skapat himlarna, förunna henne deras

glädje. Hon dog år 1263».

A grafstenar lagda öfver präster se vi ibland en bild af präst-

mannen hållande i handen en kalk med paten eller ibland endast

kalken med en däröfver sväfvande oblat. A frälsemäns grafstenar ses

ofta vapensköldar, på borgares ses bomärken eller föremål, som antyda

den aflidnes yrke. Ibland lade en person under lifstiden sten öfver egen

graf, i hvilket fall tomrum lämnades för dödsåret.*

I gottländska kyrkor finnas många märkliga grafstenar; om de å

dem förekommande bilderna har jag redan talat. Synnerligen rik på

grafstenar är Vadstena klosterkyrka. Invid klostret, i hvars kyrka

förnämliga och rika män sökte sin sista lägerstad, torde en verkstad

hafva funnits för uthuggande af grafstenar. De i denna kyrka före-

kommande äro af ett ganska torftigt arbete.

254. Grafvård, Lärbro, Gottian d.

På ett par gottländska kyrkogårdar finnas upphöjda grafvårdar

(fig. 254). Mot medeltidens slut fick detta sätt att hedra bortgångnes

minne allt större användning.

I nordvästra Europa ersatte man stenhällarna öfver grafvarna med
hällar af koppar, som voro prydda med graverade bilder och inskrifter.

Gravyrerna blefvo under tidens lopp allt rikare. I Västeråkers kyrka.

Uppland, förekommer i korets norra mur en grafnisch, med en koppar-

häll, som återgifver bilden af fru Ramborg till Vik, hvilken afled ar

1327 (fig. 255). I Nousis kyrka i Finland uppfördes under förra

hälften af 1400-talet en dyrbar grafvård till minne af landets apostel

biskop Henrik. Vården är upphöjd, och dess öfre yta är täckt med en

synnerligen rikt och väl graverad kopparhäll. Ibland gjordes i metall

* En grafsten omtalar cn kyrkoherde, hans moder och syster, som hvila under samma
sten. Om honom säges, att han afled år MCCCXX. Efteråt tinnes ett tomrum, som visar,

att man väntade att få tillägga en siffra, kanske flera. Kyrkoherden synes hafva tagit för

gifvet, att han skulle aflida före år 1330.
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en vapensköld eller en inskriftsrad, som infattades i stenen (Lunds
museum och Burs kyrka, Gottland).

255. Grafhäll. Väster-Aker, Uppland.

Man synes, åtminstone vid högtidliga tillfällen, hafva öfver en

grafvård lagt ett prydligt täckelse. Ett sådant visar fig. 256. Det är

broderadt med silke och bevarar minnet af Holmger Knutsson, som år

1248 stupade i strid mot sin laglige konung, men det oaktadt kom
att åtnjuta anseende nästan som ett helgon.
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256. Holmger Knutssons graftäckelse. Skokloster . Uppland.

H. Hil deb rand, Den kyrkliga konsten under Sveriges medeltid. 10
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Helga grafven.

Under långfredagen nedlades en bild af den på korset aflidne

Kristus i en för ändamålet tillverkad kista af trä, ur hvilken bilden

sedan upptogs påskdagens morgon. En sådan finnes nu i behåll, ännu
en fanns i början af 1700-talet. Kanske finnes ännu en tredje med
tillhörande bild bevarad på någon kyrkovind?

257 . Kalk. Linköpings domkyrka.

Kalk och paten.

De två namnen äro lånade från latinet: calix betyder bägare,

patina fat eller skål. Patenen kallades på medeltidens svenska disk;

(fat, tallrik).

Kalken består af foten, skaftet, som vanligen har en utsvälld

midtdel (knappen) och skålen. Under 1100- och 1200-talen, ja ett godt
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stycke in på 1300-talet, voro fot, skaft och knapp runda, skålen hade

form af halfklot. Senare blef det sed att låta foten springa ut i sex

flikar, skaftet blef sexkantigt, knappen fick sex utsprång, skålen vidgade

sig uppåt. På knappens sex utsprång läses ofta ifyejuy eller maria.

Som under större delen af medeltiden endast prästerna fingo åtnjuta

nattvardens vin, gjordes skålen helt liten. När reformationen infördes

och menigheten åter skulle få del af vinet, blefvo oftast skålarna nv-

gjorda, hvarigenom de ursprungliga goda proportionerna blefvo för-

På foten af en under medeltiden tillverkad kalk saknas aldrig ett

kors eller en liten bild af den korsfäste Frälsaren, hvilket är väl för-

klarligt, då nattvarden var stiftad just till firande af minnet af

Kristi lidande. Ornament eller bildliga framställningar förekommo

ofta på kalken, dock icke på skålens Öfre del. Motiven till bilderna

äro vanligen tagna från historien om Kristi barndom eller hans lidande.

Dock finna vi ofta framställningar, som visa huru Mariadyrkan vann
allt större insteg inom kyrkan.

258. Kalk. Misterhult. Kalmar län
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Patenen, å hvilken nattvardsbrödet, de vigda oblaterna, lades, när

nattvard firades, hade alltid form af en låg rund tallrik, hvars djupare

del passade noga in i kalkens mynning. På randen saknades aldrig

ett kors. På den inre midtytan ses ofta Kristi hufvud eller Kristus

sittande å härlighetens stol i himlarna, dömande lefvande och döda,

eller Guds välsignande hand. Kring kanten löper ofta en inskrift.

Ganska vanlig är denna, som innehåller en ordlek:

de vera vite fert hoc vas pocula vite

d. ä. af det sanna vinträdet innehåller detta kärl lifvets dryck.*

Denna inskrift passar visserligen bättre för kalken än för patenen,

men man betraktade tydligen kaik och paten såsom utgörande ett helt.

En annan mycket vanlig inskrift är

editur Mc Ihesus remanet tamen integer esus

d. ä. här ätes Jesus, men hvad man här äter förblifver dock helt.

Kalk och paten skulle, helt visst för renlighetens skull, vara af

ädel metall. När kalken var uppställd på altaret, lades öfver denna

ett kalkkläde.

Eig. 257 visar en kalk af den äldre formen, fig. 258 en af den

yngre, fig. 259 en paten.

Liksom kalken afbildades å prästmannens graf, så lades ock i hans

kista en miniatyrkalk, som icke behöfde vara af ädel metall. En sådan,

tillhörig 1000-talet, funnen i Skara domkyrka, är återgifven fig. 260.

* Vite
,
ablativ af vitis, vinrankan, och vite

, på medeltidssätt skrifvet så i stället för

vitce lifvets, genitiv af vita.
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Kistor

behöfdes till förvarande af altarbeklädnad och mässkläder. Många
finnas nu ej i behåll. De kunde naturligtvis hafva varit mycket enkla

och därför helt enkelt kastats bort, när de ej längre passade. För

261 . Kista från Voxtorps kyrka i västra Småland.

262 . Kista från Vadstena kloster.

Småland egendomliga äro träkistor med rika beslag af järnribbor och
järnplåtar (fig. 261). Liknande beslag förekomma å kyrkdörrar äfven
inom andra landskap, hufvudsakligen inom Öster- och Västergötland.
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263 . Kollektskopa.

gäldande af den lilla ofPergåfvan. Om sådana liåfvar användes under

medeltiden, känner jag icke. På Grottland liksom i Danmark och

nordligaste Tyskland förekommo hvad vi kunna kalla kollektskopor

eller kollektlådor. En sådan är här afbildad (fig. 263).

Kors och krucifix.

Äfven om korstecknet förekommer under förkristen tid inom flera

områden, fick det dock aldrig inom dem samma betydelse som inom

den kristna kyrkan, hvilken i korset, äfven om därå ingen bild var

fäst, såg en påminnelse om den korsfäste Kristus. Det kristna korset

Eget är, att såväl å dörrar som kistor finnes ofta en jaktscen afbildad.

Äfven förekommo rikt skulpterade kistor (fig. 262).

Kollektskopor.

Under senare tid hafva i kyrkorna bidrag för hvarjehanda ändamål
uppsamlats i s. k. håfvar, en pung fäst vid ändan af en lång stång,

som är försedd med en pingla, så att den som sof skulle väckas till
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förekommer under olika former. En har en hög stam, från hvilken

något nedanför den öfre ändan utgå två armar. Så framställes korset

264. Kors.

266. Kors. Skåne.

i bilder af korsfästelsen. Vanligare som ornament är det likarmade

korset Det har tidigare kallats grekiskt, men detta är oriktigt.
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267. Emaljercidt kors. TJkna, Kalmar län.
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268 . Baksidan af fig. 267.
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Grekiskt eller bysantinskt är däremot det s. k. patriarkalkorset med
tvenne par af tvärgående armar, det nndre längre än det öfre ^|l. Ett
kors i form af ett X kallas ett Andreaskors. Enligt legenden blef

aposteln Andreas naglad vid ett sådant kors. Ett latinskt kors, bvars

öfre arm saknas, ™ kallas ett Antoniuskors.

Liksom man under den bedna tiden bar på sig små, vanligen

stiliserade bilder af Tors hammare eller eldstålet, i den form det den
tiden hade — elden ansågs vara ett helgande, luttrande element —

,
så

bar man, sedan vårt land blifvit kristnadt, små kors som personliga

prydnader. Dessa kunde vara helt enkla (fig. 264), de kunde ock vara

så ordnade, att man i dem kunde inlägga en skärfva af någon relik

(fig. 265).

På altaret i hvar kyrka skulle finnas ett kors med en därå fäst

Kristusbild. Det var så ordnadt, att korset kunde tagas ut ur fot-

ställningen och fästas vid en staf för att bäras genom och äfven utanför

kyrkan i spetsen för de processioner, som tillhöra den romerska guds-

tjänsten. Som exempel meddelar jag här, fig. 266, en form, som endast

förekommer i Skåne och (en gång) i Småland, fig. 267 och 268, de två

sidorna af ett emaljprydt kors från Ukna kyrka i norra Kalmar län,

förfärdigadt i Limoges i västra Frankrike — andra kors och relik-

skrin från samma ort förekomma i Sverige —
;
den rika dekorationen å

korsets baksida visar, att det skulle ses från alla sidor, hvilket icke

kunde ske, så länge det stod på altaret.

Ett kors med den korsfästes bild kallas krucifix — af det latinska

ordet Crucifixus
,
som betyder: »den korsfäste».

Med afseende på sättet att framställa den vid korset fäste

Frälsaren hafva vi att för medeltiden urskilja tre former. Tidigast

framställdes den korsfäste stående framför korset, med båda fotterna

hvilande på en bräda, armarna äro rakt utsträckta, fotterna (hvar för sig)

och händerna genoindrifna af spikar, hufvudet upprätt, omslutet af en

konungakrona, ögonen öppna — det är Herren, som fastän fäst vid

korset triumferar öfver döden (jfr fig. 227). Under 1300-talet är det

den döde Frälsaren, som finnes afbildad — hufvudet är nedlutadt,

kroppen hänger långt ned på de sträckta armarna, båda knäna skjuta

långt ut åt ena sidan, fotterna äro fastnaglade med en enda spik

(jfr fig. 172). Under 1400-talet och återstoden af medeltiden bibehölls

denna grundtyp, men knäna sköto icke längre så långt ut åt ena sidan

och hela framställningen fick en ytterst realistisk, ibland rent af

ohygglig prägel.

På superfrontalet sattes i den äldre tiden ett stort kors (jfr fig. 207).

1 öppningen mellan koret och långhuset sattes ofta ett stort kors, det

s. k. triumfkorset. Antingen hängde det vid en krok, som satt öfverst

i den öppningen upptill begränsande bågen (triumfbågen), eller stod det

på en tvärs öfver öppningen anbragt stock. A denna ställdes ibland å

Ömse sidor bilderna af Maria och Johannes.
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Ute å landsbygden hade man för sed att upprätta ett kors å ett

ställe, där någon människa vådligen omkommit. På Gottland och

Öland, där sådana kors gjordes af sten, finnas flera bevarade.

Korset blef genom Kristi offerdöd å detsamma en sinnebild för

lifvets träd. Under äldre tid målade man därför gärna korset grönt.

Någon gång ser man ock å korsets sidor anbragta märken efter af-

huggna grenar, ibland skjuta grenar eller blad ut från korset. Seder-

mera gjorde man det ofta förgylldt, mot medeltidens slut förekommer

det äfven med ett träkors’ naturliga brunaktiga färg.

269 . Vigdtvattenskar.

Kärl för vatten.

Till förvarande af större vattenförråd användes kannor af koppar

eller malm, hvilka än kunde ställas på golf eller bord, än hängde i en

kedja och voro försedda med två pipar (fig. 270). Under gudstjänsten

var prästen skyldig att två sina händer, och af sådan orsak måste till

honom frambäras ett fat och en kanna, hvilka väl i regeln voro något

elegantare och mindre än de, som förvarades i sakristian. Prydliga

kannor, kallade lavatorier (kärl för tvättning), hade ofta form af djur

(fig. 271), en ryttare o. s. v.
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270. Aqvamanilen.

271. Dalmatica. Linköpings domkyrka.
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Mässkläder.

Öfver de vanliga kläderna lade prästerna af alla grader ett fyr-

kantigt tygstycke, som kallades humcralr, hvilket bildade liksom en

halsduk ofvanför den hvita mässkj ortan, alba
,
som gick ned till fotterna.

Denna ^hölls fäst om lifvet med en gördel med nedhängande ändar (på

272 . Mcisslicike. Uppsala domkyrka.
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273 . Kåpa. Strängnäs domkyrka.
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latin cingulum
,
på svenska lindé). Öfver axlarna lädes en s. k. stola

,

ett bredt band, vidgadt mot båda ändarna, som hängde långt ned mot

fotterna, utanför alban. Öfver detta bar diakonen en dalmatika
,
en

vid rock, som gick ned mot knäna, med vida ärmar — en sadan för-

varas i Linköping fig. 271 —
,
subdiakonen hade i stället en tunieella,

som var snäfvare, prästen en mässhake
,
rätteligen mässhakei, på latin

casula (fig. 272). Öfver nedre delen af vänstra armen lades handlinet

(på latin manipula), en smal linneremsa, med hvilken prästen kunde

under gudstjänsten torka ögon och näsa. Ytterst bars korkåpan (på
latin pluviale), stor och vid, förfärdigad af siden, sammet eller brokad

samt med en bred broderad bård längs hela framkanten och baktill en

broderad krage (fig. 273).

Till biskopens dräkt hörde utsirade skor
,

strumpor, biskopshatt
, (

mitra
,

infula), handskar
,

ring och biskopsstaf.

Ärkebiskopen bar öfver axlarna ett kors-

tecknadt band, kalladt pallium (fig. 274).

Under 1100-talet började man inom den ro-

merska kyrkan utfärda bestämmelser rörande de

färger, som borde användas för mässkläderna, olika

vid olika tillfällen eller under olika tider af året.

De liturgiska färgerna voro hvitt, rödt, grönt,

violett, svart och gult. En större kyrka måste

därför hafva en rik uppsättning af mässkläder.

Här fanns ett vidsträckt fält för den kyrkliga

fromheten att visa sig. De tyg, som användes,

voro ofta mycket dyrbara, lysande i bjärta färger. Broderierna voro

ofta synnerligen fina. Så nödvändiga ansåg man dessa broderier vara,

att i smärre och fattigare kyrkor skaffade man sig grofva, illa utförda

broderier i stället för att afstå från hvad man icke hade råd att anskaffa.

Ännu finnas i våra kyrkor mässhakar och korkåpor eller delar

af sådana, hvilka trotsat den fukt, som i så riklig mängd förekommer i

sakristiorna. Äfven den minsta del af sådana mässkläder bör noga

tagas till vara, ty det är möjligt, att äfven den minsta trasa är af

betydenhet.

Monstranser.

Är 1264 föreskref påfven, att till åminnelse af brödets förvandling

i nattvarden en särskild Kristi lekamens fest skulle firas torsdagen

efter trefaldighetssöndag. Den större uppmärksamhet, som i samman-
hang därmed ägnades nattvardsbrödet (hostian eller oblaten), gaf an-

ledning till seden att under mässan uppvisa hostian för folket, och

man behöfde därför ett särskildt medel. Så tillkom den s. k. monstransen

(af latinska ordet monstrare
,

visa). Denna gjordes i regeln mycket
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prydlig med en underdel liknande kalkens och en arkitektonisk öfver-

byggnad, omslutande en upprätt stående glascylinder. Inom denna

finnes i metall ett nymånen liknande föremål: i detta insattes den tunna,

runda hostian (fig. 275).*

Oblater, oblatkar, oblatjärn.

Nattvard sbrödet kallades hostia (egentligen offerdjur) eller host ia

oblata (erbjudet offer). Participet oblata användes stundom som substantiv,

och detta har gifvit upphof till det i Sverige begagnade ordet oblat

(under medeltiden ofläte eller öfläte).

Oblaterna, af osyrad deg, formades i oblatjärn runda och försågos

med någon bild eller symbol (fig. 276 och 277). De förvarades i ciborier

eller i mindre askar (fig. 278), som oftast gjordes mycket prydliga.

279. Offerstock.

Offerstockar.

I sammanhang med gudstjänsten insamlades hvarjehanda gäfvor

från menigheten, och för sådant ändamål försågos kyrkorna med s. k.

offerstockar. En blick på fig. 279 visar, huru namnet uppkommit: man
tog en del af ett träd eller en stock, som urholkades och försågs med
en lucka, väl förvarad medelst järnribbor och försedd med ett hål,

genom hvilket mynten lades in. Som medeltidens mynt voro helt små,

behöfde hålet icke vara stort.

Namnet bibehölls äfven, när man valde finare former. Sådana
finna vi i Gottlands kyrkor (jfr t. ex. fig. 280 och 281).

* Det är orätt, när man kallar ciborier monstranser. Ciboriet visade icke oblaten
utan tvärtom gömde den.

2208
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,
Den kyrkliga konsten under Sveriges medeltid. 11
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Oljekar.

Olja användes mycket till heligt bruk.

Man hade till dess förvarande metallkärl

med tre rnm, afsedda hvart och ett för ett

särskildt slag af olja. Rummen utmärk-

tes med en bokstaf: S, d. v. s. oleum

sanctum
,

för dem som skulle upptagas i

kyrkans sköte, C, d. v. s. chrisma, för in-

vigning af personer och föremål, samt I.

d. v. s. oleum infirmorum för sjuka och

döende. Oljan (olivolja) vigdes hvart år

af biskopen för hela hans stift å skär-

torsdagen. Två oljekar äro här afbildade

(fig. 282 och 283).

280 . Offerstock.
Orglar

281 . Offerstock.

synas hafva kommit i bruk i Sverige un-

der förra hälften af 1300-talet. Yi äga

knappt rättighet att antaga, att någon

medeltidsorgel skulle kunnat bevaras in-

till våra dagar, då en orgel i allmänhet

icke har stor varaktighet — i synnerhet

icke den tidens — och då, när en ny orgel

anskaffades, den tidigare var så godt som
värdelös och fick därför förfaras. Det oak-

tadt finnas tvenne gottländska orglar (för-

utom mindre delar) i behåll, låt vara att

de äro mycket skadade. Fig. 284 visar

framsidan af den ena, förfärdigad år 1370.

Själfva orgelrummet (nedtill) kunde stän-

gas med två dörrar. De äro här båda

uppslagna, och vi se upptill en rad af

fyrkantiga hål, i hvilka tangenterna for-

dom voro anbragta (noterna finnas angifna

med bokstäfver); nedtill ses en annan rad

af hål, afsedda för tramporna.

Predikstolar.

Predikningar förekommo under medel-

tiden mycket mera, än man vanligen an-

tagit, men af predikstolar liknande våra
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nuvarande kan ingen hänföras till medeltiden.* Däremot förekommer

i en och annan kyrka en fönsterlik nande öppning i ena muren mellan

koret och långhuset: prästen stod på en ställning i koret och talade

genom öppningen till åhörarne, som voro samlade i motsvarande hörn

af långhuset (fig. 285).

282. 01jekar.

Pällar.

Öfver framstående personer eller heliga föremål samt öfver lik-

kistan, när denna fördes till jordfästningen, satt eller lades en päll

eller himmel. Sådana och delar af sådana hafva bevarats i några

kyrkor. De äro af ett ganska egendomligt arbete, sammansatta af olik-

färgade tygbitar, med strängt stiliserade djurbilder omslutna af ramar;

längs ytterkanterna ses rankor och enkla blommor och smärre djur.

Dessa pällar förefalla synnerligen ålderdomliga, men man synes under

hela medeltiden hafva bevarat de ursprungliga motiven. Åtminstone en

af dessa pällar visar sig genom bokstafsformerna i en inskrift tillhöra

allra tidigast 1400-talet. En päll är afbildad fig. 286.

Reliker.

Relikerna (reliquice ,
d. v. s. kvarlefvorna), i medeltidssvenskan

kallade helgedomar. Om deras stora betydelse för gudstjänsten och

fromheten inom den romersk-katolska kyrkan har jag redan talat.

Tillgången på kvarlefvor efter helgon var icke nog stor för efter-

frågan, och i följd däraf uppstodo förfalskningar. I altaret i Skifarps

kyrka, Skåne, hittades för några år sedan en hand, hvilken uppenbar-

ligen skulle vara en relik, men när handen, som nu förvaras i Statens

* Predikstolar påminnande om de nuvarande förekomma afbildade i medeltidsmål-

ningar.
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Historiska Museum, af en sakkunnig person undersöktes, befanns den
alls icke vara en människohand, utan — ena bakfoten af en sälhund.

I förteckningar öfver kyrkors förråd af reliker heter det icke sällan t

»ben af helgon, hvilkas namn Grud allena känner». Hur skulle då någon

människa kunna garantera, att benet i fråga tillhörde något helgon?

Smärre benrester lades i en liten sidenpåse eller i en liten ask

eller i en blydosa. I de två senare fållen lindades en siden- eller linne-
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klut om reliken. Vanligen bifogades en liten pergamentsremsa, å

hvilken helgonets namn var skrifvet.

Åt större reliker skaffade man större förvaringsrum, hvilka fordom

kallades hclgedomcikar. I)e kalJas äfven relikvarier eller relikgömmor.

Dessa voro af mycket växlande utseende. Ibland hade de form af ett

skrin (fig. 287), ibland af ett ciborium (fig. 288). Stundom lades

reliken i en urholkad bergkristall eller i skalet af nägon ovanlig frukt

(fig. 289) eller i en i metall utförd helgonbild eller i ett kors, som

ställdes på altaret. Ibland formades

helgedomakaret efter den relik, för hvil-

ken det var afsedt: åt ett armben

gjordes karet i form af en arm (fig.

290).

Reliker förekomma icke' endast i

kyrkorna. Enskilda personer skattade

sig lyckliga, om de kunde komma i be-

sittning af någon relik, åt hvilken man
gaf en så dyrbar omfattning, som om-

ständigheterna medgåfvo. Ofta fick om-

fattningen form af ett kors.

I detta sammanhang må något om-

talas, som väl ej var i egentlig mening

en relik men ändock skattades af de

fromma mycket högt. Den pilgrim,

som öfvervar påskmässan i Peterskyr-

kan i Rom, ägde att som intyg därom

få af det stora vaxljuset ett stycke,

som var pressadt med en stämpel för-

sedd med bilden af Guds lamm. Som
den tunna vaxskifvan var ytterst bräck-

lig, måste den förses med ett omhölje, hvilket vanligen gjordes af

silfver och försågs äfven det med bilden af Guds lamm. Det hela fick

däraf namnet agnus Dei , d. v. s. Guds lamm (fig. 291). Sådana omtalas

i testamenten från medeltidens slut, enstaka exemplar hafva ock blifvit

bevarade.

285 . Predikstol.

Ringklockor.

När kristendomen blef rotfast i Sverige, hade det redan blifvit sed

i de kristna landen, ^tt hvar kyrka skulle hafva en i tornet eller i en

stapel hängande ringklocka, med hvars ljud menigheten kallades till

gudstjänst och de viktigaste tilldragelserna i lifvet beledsagades.

Klockorna götos af malm, och mycken omsorg måste ägnas åt gjut-

ningen dels för att få varaktighet, dels för att åstadkomma ett godt

ljud.
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Maria laura. En kyrka i Västergötland kade två klockor, af kvilka

den ena kette Elisabet, den andra Martin.

Icke sällan finnes klockgjntaren namngifven i klockans inskrift.

Namnet är ibland inkemskt — en Ulf Sunesson i Skeninge stöpte mot
medeltidens slut klockor för flera 'kyrkor i Östergötland, Småland ock

Kinds kärad i Västergötland —
,
ibland utländskt. I det senare fallet

göts klockan i utlandet ock fördes sedan öfver till Sverige, eller ock
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Klockorna döptes ock fingo i dopet namn. Vid midten af 1100-

talet fick Skara domkyrka en klocka, som kallades Ganta bona
,
sjung

det, som är godt. Lunds domkyrka fick år 1215 en klocka, som kette
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kom en främmande klockgjutare in och göt klockan å platsen. Vid en

och annan kyrka utvisas ännu den s. k. klockgropen, där gjutningen

verkställts. En mäster Håkan har gjutit flera klockor i Västergötland,

å h vilka en del af inskriften är tecknad med runor.

Den äldsta daterade klocka i Sverige finnes i Saleby kyrka,

Västergötland, enligt den vidlyftiga med runor tecknade inskriften

gjuten år 1226. I Burseryds kyrka, Småland, finnes en klocka, som är

gjuten tio år senare. I allmänhet voro medeltidens klockgjutare synner-

ligen skickliga. I Breds kyrka (Uppland) har jag en gång sett en

287 . Relikskrin.

klocka gjuten år 1456, hvilken ännu var i bruk, under det en annan

klocka från 1600-talet stod nere på kyrkogården för att omsmältas.

Inskrifterna innehålla äfven andra saker, änglahälsningen till Maria,

fromma böner o. d. På en läses en latinsk inskrift, som i öfversätt-

ning lyder: »En falsk vän är mig mera skadlig än en öppen fiende.»

På klockorna förekomma äfven bilder, heliga (t. ex. korsfästelsen) eller

profana, framställningar ur djursagan. Ibland äro mynt, ibland pilgrims-

märken afbildade.

Under gudstjänsten ringdes i koret med en liten klocka för att gifva

menigheten tecken. Sådana klockor, som naturligtvis äro helt små, kallas

primklockor. När prästen gick ut i bygden med sakramentet till en
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288. Relikgömma. 289. Relikgömma.

döende, ringdes framför honom i en liten klocka, så att mötande

människor skulle manas att stanna ock böja knä.

Salebyklockan är bär afbildad fig. 292, en sen klocka från Bringetofta

(Småland) fig. 293.

Rökelsekar.

Under gudstjänsten användes rökelse, bvilken tillsammans med
glödande kol lades i ett rökelsekar, bvars öfre del var genombruten

för att släppa fram doften af rökelsen. Den undre, sammanhängande
bälften ocb den öfre, uppåt mera utdragna voro förenade medelst ut-

springande öglor ocb genom dem trädda stänger, fästa i kedjor, som

voro förenade i ett litet flikigt öfverstycke med en ring, i bvilken

korgossen böll rökelsekaret, när det skulle användas.



290. Relikgömma. 292. Ringklocka.
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293 . Ringklocka.
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Alla till vår tid bevarade svenska rökelsekar äro af koppar. De

flesta äro tämligen groft arbetade, men ett och annat är af ganska

stort intresse.

Enligt en tysk anteckning från 1100-talet skulle öfverst på rökelse-

karets lock vara afbildadt det himmelska Jerusalem, h vil ket plägade

framställas under form af en fästning, hög i midten samt omgifven af

fyra runda och fyra kantiga torn. Strax ofvan lockets nedre kant

borde finnas fyra halfrunda, släta skifvor med evangelisternas symboler.

294. Rökelsekar. 295. Stol.

På underdelen skulle finnas fyra motsvarande fält med bilder af de

fyra i 1 Mosebok kap. 2 omtalade paradisfloderna. Dessa plägade man
framställa som fyra liggande personer, hvar af dem med en lutande

kruka, ur hvilken vattnet strömmar. Flera svenska rökelsekar visa.

att man äfven hos oss använde samma typ, men framställningarna äro

i de bevarade exemplaren tämligen tarfligt utförda (fig. 293). Under

gotikens tid fick byggnadsmotivet öfvervikten, de bildliga framställ-

ningarna försvunno (fig. 294).
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Rökelsen förvarades i en liten lång och smal skål och togs ur denna
af prästen medelst en sked. Såvidt jag vet, har ingen sådan rökelse-

skål — den var nästan båtformig och kallades därför navicula —
blifvit bevarad i någon svensk kyrka.

Sittplatser

spelade i medeltidens kyrkor icke samma roll som i våra. Man åhörde

gudstjänsten och deltog i den stående eller knäböjande. Sittplatser

funnos för prästerskapet i koret, antingen i form af enstaka stolar
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(fig. 295) eller bänkar ordnade utmed en vägg eller tvenne (fig. 296

och 297). De prydligaste korstolarna förekomma i Lunds domkyrka.

297 . Korbänk.

Äfven för menigheten funnos sittplatser anordnade i långhuset eller i

koromgången. En stenbänk kunde förekomma framför muren (Uppsala

och Linköpings domkyrkor) eller kring pelare (Linköping). I Gottlands-
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kyrkor förekommo sittbänkar af en egen konstruktion, i flera fall för

stora för att hafva kunnnat användas i koret (fig. 298j.

299 . Skåp.

Skåp, sakramentshus.

I det föregående är redan omtaladt, att man anbragte skåp i kyr-

kans mur i närheten af ett altare till förvarande af de heliga kärlen

och andra föremål, som brukades vid gudstjänsten. Afven altarskåpets

predella kunde användas som skåp. Många väggskåp finnas ännu be-

varade. I flera fall sakna de dörrar, hvilket väl får förklaras så, att

dörrarna i senare tid försvunnit, i följd hvaraf dessa skåp i vår tid

med ett innehåll af trasiga psalmböcker o. d. kunna vara rent af van-

prydande. I en del gottländska kyrkor finnas skåpdörrarna bevarade,

och de hafva ofta ett synnerligen prydligt utseende (fig. 213), tack

vare sniderier och målningar. 1 fastlandets kyrkor äro fristående trä-

skåp vanligare, i regeln ytterligt enkla (fig. 214). Någon enstaka gång
förekommer ett skåp af sten, t. ex. det fig. 299 afbildade (i Linköpings

domkyrkas kor), hvilket har fått utseende af en fästning. I öppnin-

garna mellan tinnarna å den öfre kanten ses krigare, som med stenar,

armborst o. s. v. försvara sig mot en belägrande fiende.

I samma domkyrka finnes i korets andra sida ett synnerligen

prydligt skåp (fig. 216), slutande sig till en pelare och utfördt i en
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rik gotisk stil. Ett sådant skåp kallas vanligen sakramentshus. Sådana
förekomma äfven af trä, rikt utstyrda med arkitektoniska ornament

eller enkla (fig. 215).

Vigdtvattenskar.

Den som trädde in i kyrkan skulle helga sig från all den oren-

het, som besmittade ute i världslifvet. Vid ingången till kyrkan fanns

därför en i muren anordnad urholkning, innehållande vigdt vatten.

Den inträdande doppade högra handens fingrar däri och gjorde sedan

öfver hufvud och hröst korstecknet. Ett sådant är här afbildadt fig.

300. Under gudstjänsten förekom äfven bestänkning med vigdt vatten,

hvilket då bars omkring i små kärl af ämbarform. Vattnet upphäm-

tades ur kärlet medelst en stänket, som svängdes öfver människorna.
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Bildernas igenkänningsteeken. Inskrifter. — Råd och upplys-

ningar med afseende på äldre kyrkor och kyrkliga föremål.
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Tillägg I.

Bildernas igenkänningstecken.

Allmänheten står i våra dagar framför medeltidens bilder som
inför en främmande värld. Somliga bilder äro visserligen lätta att

tyda, men andra så mycket svårare. Endast undantagsvis finnes vid

bildens sida en inskrift, ocb äfven när en sådan finnes, är därmed icke

mycket vunnet, ty medeltidsalfabetets bokstäfver förefalla ganska olika

de nuvarande, ehuru de i verkligheten äro identiska, och språket, vare

sig det är latin eller fornsvenska, erbjuder bvarjehanda svårigheter.

Yi måste därför taga till hjälp ikonografien
,
läran om de olika sätt, på

hvilka medeltidens bilder igenkännas. En och annan person igen-

kännes genom själfva utseendet. Andra betecknas genom något som
står i sammanhang med en viktig tilldragelse i deras lif, oftast något

som påminner om det sätt, på hvilket helgonen undergingo martyr-

döden. Ej sällan ser man ett helgon, stående eller sittande, trampa

på en nedhukad gestalt: denna representerar den fientliga makt, som
beröfvade helgonet lifvet; dennes seger var endast skenbar, gällde

endast det jordiska lifvet, icke det himmelska. Hvart heligt väsen

utmärktes med en strålring kring hufvudet (tidigare en dekorerad

skifva), en s. k. gloria eller nimbus. När Maria med barnet fram-

ställes, är ofta hela figuren omgifven af en strålglans. Martyrerna

bära ofta i ena handen ett palmblad, ibland ett ciborium eller annat

kärl af prydligt utseende.

Treenigheten framställes vanligen så, att Gud Fader, en gammal
man, försedd med krona på hufvndet eller påfvens toppiga hufvud-

bonad, på hvilken trenne kronor äro trädda, sitter och håller framför

sig korset, å hvilket Kristus hänger; öfver ena korsarmen ses den

Helige andes dufva. Det inre af Kristi gloria upptages af ett kors.

Under den första tiden framställdes den korsfäste Kristus stående

framför korset, fotterna stå bredvid hvarandra, benen äro raka, armarna

rakt utsträckta, hufvudet upprätt, bärande en konungs krona, ögonen

äro öppna — det är en symbolisk framställning af segervinnaren på
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korset. Senare framställes den döde Kristus, som är fäst vid korset.

Under 1300-talet är kroppens hållning tämligen skematisk: båda knäna

skjuta ut åt ena sidan, kroppen har sjunkit långt ned, hvarigenom

armarna blifvit sträckta. Under 1400-talet var framställningen i regeln

fullständigt realistisk, ibland afskyvärd genom sin realism.

Ofta äro scener ur Jesu lif framställda, liksom ur hans moders

och hennes föräldrar lif.

Kristus förekommer äfven afbildad i härligheten, när han sitter

till dom öfver de döda, som uppstiga ur sina grafvar, när Gud Fader

och han sitta i himmelriket på en tron och sätta drottningkronan på
jungfru Marias hufvud, och slutligen när han återgifves i en s. k.

majestätsbild, sittande på en tron, med en bok i knäet, å hvilken stå

bokstäfverna A och Q (A och O), och med den högra handen lyft till

välsignelse.

Jungfru Maria framställes dels som en jordisk kvinna i scener från

hennes lefnad på jorden, alltid med långt, utslaget hår, t. ex. vid

hennes uppstigande under barnaåren för den höga trappan till templet,

i bilderna från Jesu barndom och lidande, dels när hon af änglar föres

upp till himlen och när hon krönes till himmelrikets drottning. Som
sådan bär hon kunglig krona. Hennes mantel är regelbundet blå.

Flere friade i hennes ungdom till henne, och skulle den, hvars staf vid

inträdet i templet slog ut i blad och blommor, blifva hennes make.

Detta hände timmermannen Josef. De öfriga friarne bröto i förbittring

sönder sina stafvar. Josef framställes i sammanhang med framställ-

ningar af Jesu födelse och flykten till Egypten.

Änglar finnas ofta framställda, i bröstbild eller helfigur, alltid

igenkännliga såsom bevingade. Af ärkeänglar återgifvas särskildt

Gabriel i framställningen af bebådelsen och Mikael dels i kamp med
djäflar eller en drake, dels då han är sysselsatt att väga en människas

själ. Grupper af lofprisande änglar förekomma ej sällan, liksom ock

en grupp af änglar, som bära de plågoredskap, för h vilka Kristus var

utsatt.

De viktigaste i Sverige afbildade helgonen igenkännas på nedan

angifna tecken.

Abel framställes offrande ett lamm.*
Adam och Eva. Framställningen af syndafallet är naturligtvis

mycket vanlig, äfven förekommer utdrifvandet ur paradiset samt lifvet

utanför detta. Adam framställes då gräfvande med en spade, Eva
spinner på en slända.

Agatha. Hennes bröst sletos bort, och hon blef till sist bränd till

döden. Hennes attribut är en tång.

Ambrosius. Se Kyrkofäderna
,
de latinska.

Andreas. Se Apostlarne.

* Kain, som naturligtvis icke kunde räknas till helgonen, finnes i kyrkorna afbildad

offrande en sädeskärfve.
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Anna uppgafs vara jungfru Marias moder. Hon framstälies

vanligen tillsammans med Maria och .Tesusbarnet, antingen så att

Maria sitter på moderns knä och håller barnet i sitt knä, eller så att

Anna har en på hvartdera knäet. Med anledning af denna gruppering

talades om 'Anna själf tredje’. Hennes man uppgifves hafva hetat

Joakim. Deras historia är icke allmänt känd, sådan don framstälies i

legenden, men då scener ur deras lif finnas ätergifna i Sverige, torde

här några förklaringar böra gifvas. Joakim och Anna blefvo, när de

kommo med sina offer till templet, bortvisade, därför att de hade

smäleken att vara barnlösa. Förtviflad gick mannen ut från staden

och vistades 40 dagar hos sina hjordar, hans maka satt i hemmet
sörjande. Slutligen fingo båda en änglauppenbarelse, att förhallandena

skulle ändras, de skulle mötas i staden Jerusalems 'Gyllene port’ och

åter lefva tillsammans. Detta möte är ej sällan afbildadt. Efter nio

månader föddes dottern Maria. Legenden vet mycket att berätta om
Anna, t. ex. om hennes tre giften. Man upppställde följande stam-

tafla.

Isaskar g. m. Susanna.

Anna g. m. 1. Joakim, 2. Kleofas, 3. Salomas. Esmeria g. m. Efraim

1. Maria. 2. Maria Kleofas 3. Maria Salomc Elisabet g. m. Elind g. m.

g. m. Alfeus. g. m. Zebedeus. Zakarias. Emerentia.

Jesus. Jakob Barnabas. Simon Judas. Johannes Jakob d. ä. Johannes
den yngre. evangelisten. döparen.

Mot slutet af medeltiden framställdes stundom ’den heliga släkten’

äfven i Sverige.

Ansgar finnes mig veteriigt icke afbildad i någon svensk kyrka.

Ej heller i Tyskland synas några gamla bilder af honom vara kända.

Antonius eremiten. Hans attribut äro en bok, en staf, som upptill

afslutas med ett “-formadt kors, samt ett svin. En besökande frågade

honom, hur han i ensamheten tillbragte sin dag, då han icke hade

någon bok. Han svarade, att han hade en mycket intressant bok:

naturen. Det “ formade korset kallas allmänt Antonius-kors. Xär
Antonius-orden hade stiftats, fästes ett blått “-kors på manteln.

Svinet betecknar djäfvulens försök att fresta honom med sinnliga

lockelser.

Apostlar n c. De afbildas alltid barfota — de skulle i största

torftighet gå ut och predika evangeliet. Såsom förkunnare af och

undervisare i Kristi lära bära de ofta en bok; boken var öfverdragen

med tyg, som gick upp i tvenne snibbar, hvilka man omfattade, när

boken skulle bäras — boken får därigenom utseende af en påse. De
enskilda attributen äro följande.

Petrus. En nyckel — nyckeln till himmelriket — eller två.

Paulus. Ett svärd — han ljöt döden genom halshuggning.

Andreas. Ett X -formadt kors. Han säges af somliga hafva på
ett sådant lidit martyrdöden.
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Jakob den äldre (maior) säges hafva blifvit halshuggen på be-

fallning af k. Herodes Agrippa I. Han förekommer därför någon
gång med ett svärd i handen. En senare legend låter honom vara

begrafven i norra Spanien i den ort, som efter honom kallades San
Jago de Compostelia. Den åt honom där uppförda kyrkan blef en

ytterst berömd vallfartsort; äfven från Sverige vallfärdade man dit.

Jakob d. ä. framställes vanligen som pilgrim till hans egen graf,

iklädd sid mantel och hatt, med en lång staf i handen. På manteln

eller på hatten bär han en mussla. Till dem, som besökte en vallfartsort,

gafs ett märke, som kunde betraktas som ett kvitto för besöket:

Compostella-märket var en mussla.

Johannes evangelisten framställes med en kalk i handen, ur hvilken

i somliga fall en drakformad ödla lyfter sig. Legenden berättar, att

man velat taga lifvet af Johannes genom att gjuta gift i vinet i

kalken. Johannes drack, giftet försvann, och han led ej minsta skada.

Se äfven under Evangelister.

Filippus fördref med framvisande af ett kors en ond ande och

framställes därför med ett kors i handen eller med en lång staf, som
upptill afslutas med ett kors.

Jakob den yngre {minor) stenades, men som han ej däraf ljöt döden,

fullbordades mordgärningen af en valkare, som därvid använde sitt valk-

trä. Aposteln framställes därför med ett sådant, liknande en klubba,

i handen.

Tomas säges hafva byggt ett slott åt en konung i Indien och

hafva blifvit dödad genom ett lansstygn. Hans attribut äro därför

ett vinkelmått eller en lans.

Matteus, ursprungligen en tullnär. Hans attribut äro ett svärd

eller en yxa. Se Evangelisterna.

Bartolomeus blef flådd och till sist halshuggen. Hans attribut är

en knif.

Simon Zelotes sågades ihjäl. Hans attribut är en såg.

Judas Taddeus har som attribut en klubba, någon gång en yxa.

Mattias invaldes bland apostiarne efter Judas Iskariots död, men
har i allmänhet, när apostiarne blifvit afbildade, fått afstå sin plats

åt Paulus. Legenden har ej mycket att berätta om honom, arten af

hans martyrdöd är ej känd. Han har därför intet allmänt erkändt

attribut.
%

Yi återgå till den stora raden af helgon.

Augustinus. Se Kyrkofäderna
,
de latinska.

Baltasar. Se Konungar
,
helga tre.

Barbara. Ett torn, helst med tre fönster, eller en kalk med hostia

eller ett svärd.

Bartolomeus. Se Apostiarne.
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Birgitta utmärkes med änkedok eller med den dräkt, som var fast-

ställd för hennes orden eller med pilgrimsdräkt. Hon har vid bältet

ett bläckhorn och ett pennfodral, eller hon är framställd sittande och

skrifvande i en bok. I sistnämnda fall har hon ofta vid sin sida en

ängel, som ingifver henne en uppenbarelse.

Blasius. Brinnande facklor eller en järnkamm, med hvilken hans

kropp blef sönderrifven.

Botvid, svenskt helgon, afbildas hållande en fisk i ena handen, till

minne af att han genom sin bön framkallat ett rikt fiskafänge.

Brynjolf, svenskt helgon, biskop, f 1317, kanoniserad 1416. Han
är afbildad med en bok eller skrifvande.

Cecilia afbildas hållande en orgel.

Dionysius (Saint Denys) har biskopsdräkt och haller sitt hufvud i

händerna.

Dorotea. Hennes attribut äro ett svärd samt en korg, fylld med
rosor och frukter. När hon fördes ut till afrättsplatsen, hade en man
närmat sig henne och bedt, att hon, sedan hon träffat sin himmelske

brudgum, ville sända honom rosor och frukter. Han fick ock omedel-

bart efter hennes död, som inföll i februari, således ej under rosornas

och frukternas tid, hvad han hade begärt.

Bligms
,
biskop och guldsmed, har som attribut hammare och tang.

Elisabet
,
landgrefvinna af Turingen, bär i sitt sköte rosor.

Erasmus
,

biskop, ofta marterad, bland annat på sådant sätt, att

inälfvorna drogos ut ur hans kropp medelst ett vindspel.

Erik
,
konung, framställd med krona och svärd.

Evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes utmärkas

med följande attribut en ängel, ett lejon, en oxe och en örn.

Georg. Se Jöran.

Gregorius. Se Kyrkofäderna, de latinska.

Hallvard, en norrman, blef dränkt med en sten fäst vid halsen.

I Bohuslän har han till attribut en kvarnsten.

Helena, kejsar Konstantin den stores moder, sades hafva återfunnit

Kristi i jorden gömda kors. En bild af detta är hennes attribut.

Henrik, Finlands apostel, biskop, trampar på en missbildad människa,

som i handen håller en yxa.

Hieronymus. Se Kyrkofäderna, de latinska.

Hubert. En hjort med ett kors mellan hornen.

Jesaias. Se Profeterna.

Jesse omfattar roten till det stamträd, hvilket redan är omtaladt

s. 92.

Joakim. Se Anna.
Jodocus, eremit. En tupp.

Johannes döparen utmärkes genom en hårig klädnad och en bild

af Guds lamm, på hvilken han gemenligen pekar.
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Jonas. Se Profeterna.

Josef
,
jungfru Marias man. Se Jungfru Maria

,

s. 180.

Jöran (Georg) framställes beriden, gifvande dödshugget ät den

under hästen liggande draken.

Kaspar. Se Konungar
,

tre helga.

Katarina af Alexandria har till attribut ett sönderbrutet hjul,

från hvars ring dolkklingor framspringa, och ett svärd.

Katarina af Vadstena, har vid sin sida en hind, hvilken under

en hennes vandring utanför Rom räddade henne från öfverfall genom
att väcka jaktlusten hos en man, som hade lagt sig i försåt för henne.

Klemens blef dränkt, med ett ankare bundet om halsen. Hans
attribut äro påfvemössan och ankaret.

Knut
,
dansk konung, blef med ett spjut stungen till döds år 1085.

Knut
,
dansk hertig, fick sitt hufvud klufvet med ett svärd år 1131.

Konungar
,

tre helga
,
uppgifvas ända från 600-talet hafva hetat

Kaspar, Melkior och Baltasar. Deras hyllande af Jesusbarnet är ofta

afbildadt, liksom scener från deras färd till och från Bethlehem.

Kristofer afbildas som en man af jättelik storlek, bärande Jesus-

barnet på ena axeln och vadande genom ett vatten.

Kyrkofäderna, de latinska. Dessa högt aktade kyrkolärare voro

Gregorius (påfve), Ambrosius (biskop), Augustinus (biskop) och Hieronymus

(med kardinalshatt, har vid sin sida ett lejon). En gång, när Gregorius

läste mässan, uppenbarade sig för honom den korsfäste Kristus stående

på altaret.

Laurentius (Lars), diakon, afbildas med ett halster, å hvilket han

lidit martyrdöden.

Leonard har till attribut en kedja, emedan han tog sig an fångar.

Longinus säges den soldat hafva hetat, som stack spjutet in i den

korsfäste Kristi sida.

Lucia afbildas med ett svärd stunget genom halsen.

Margareta fick lida mycket för sin kristna tro, blef, bland annat,

svårt sargad, kastad i ett fängelse, där djäfvulen uppenbarade sig för

henne i gestalt af en drake, men med tillhjälp af korset gjorde hon

djäfvulens angrepp om intet. Hon afbildas med en korsstaf och en

bunden drake.

Maria, den egyptiska, lefde 47 år i öknen, under hvilken tid hennes

kläder föllo i trasor, men hennes långa hår utbredde sig öfver hennes

kropp och ersatte kläder.

Maria Magdalena igenkännes på det kärl, ur hvilket hon tog

smörj elsen, när hon tvådde Jesu fötter.

Martin afbildas vanligen sittande på en häst, skärande en bit ur

sin mantel för att skyla en tiggares nakenhet.

Melkior. Se Konungar
,

tre helga.

Melkisedek, den hemlighetsfulle konungen och prästen, finnes af-

bildad i några kyrkor mötande patriarken Abraham.
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Moses afbildas med tvenne från hjässan uppstigande horn, som

skola föreställa den från hans hufvud utgående strålglansen. Scener ur

lians och israeliternas ökenvandring äro ofta framställda i våra kyrkor.

Nikolaus (Nils), biskop i. Myra, bär på en bok tre kulor, hvilka

antagligen skola föreställa tre penningpungar, som han skänkte en

fattig man, eller ock tre bröd, på grund däraf, att han räddade in-

vånarne i sin stiftsstad från hungersdöd.

Noak
,
patriarken, förekommer i kyrkmålningarna.

Nödhjälparnr
,

de fjorton heliga, voro Jöran, Blasius, Erasmus,

Pantaleon, Vitus, Kristofer, Dionysius, Cyriacus, Achatius, Eustachins,

Egidius, Margareta, Katarina af Alexandria och Barbara. Endast

några af dem förekomma i våra medeltidssniderier och malningar.

Olof,
Norges konung, häller i handen en yxa och trampar pä en

varelse, som än framställes som en människa, än — i senare tid oftast

som ett vidunder.

Profeterna
,
det gamla testamentets, finnas ej sällan afbildade, men

sakna attribut. Oftast äro de framställda hållande ett band. å hvilket

något språk ur deras profetior är återgifvet. Daniel i lejongropen och

Jonas med hafsvidundret förekomma ibland, äfvensom — om vi få nämna
honom i detta sammanhang — Elias under färden till himlen.

Sebastian blef genomskjuten med pilar. I)å emellertid såren läktes,

gisslades han till döds.

Sigfrid
,

biskop, hade till attribut ett ämbar, hvari ligga tre

hufvud.

Stefanus
,
den förste martyren. Med anledning af det sätt, på

hvilket han dödades, är hans attribut några stenar.

Tomas Becket af Canterbury, mördad år 1170, har åtminstone en

gång blifvit afbildad i Sverige, men har intet honom betecknande

attribut. Hans namn förekommer i glorian kring hans hufvud.

Torkel
,

tydligen en nordisk man, om hvilken vi icke veta något.

Han är afbildad i Hille kyrka (Gästrikland) bärande en yxa.

TJrsula kom med ett följe af, som det säges, 11,000 jungfrur och

många män till Köln, men hennes skara nedgjordes af hunnerna. som
belägrade staden. Själf blef hon nedskjuten med pilar; pilen är därför

hennes attribut. Hon framställes äfven iklädd en sid mantel, under

hvilken dölja sig flera kvinnor.*

Veronika hade af Kristus blifvit botad från en svår blodgång.

Enligt en äldre legend hade hon önskat sig en bild af Kristus och

han hade lämnat henne en duk, å hvilken ett aftryck af hans ansikte

fanns. En senare legend (ej före 1400-talet) berättar, att när Kristus

under sin vandring till Golgata passerade Veronicas hus, hade hon.

förfärad Öfver hans svettiga och blodiga ansikte, skyndat fram och

betäckt detta med en duk, för att torka det. När hon tog tillbaka

* Denna bild torde dock icke alltid återgifva Ursula, utan stundom jungfru Maria,
den mäktigaste beskvddarinnan.
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duken, fanns därå Kristi ansikte aftryckt. Sedan legenden antagit

denna form fick Yeronica-bilden ett uttryck af lidande.

De ämnen, som af medeltidens konstnärer upptogos till behand-

ling, voro i Skåne till en stor del helt andra än i det gamla Sverige.

Alfabetisk förteckning öfver helgonattributen.

Bok — Birgitta
,
Brynjolf

,
apost-

larne, lärare.

Bröd, tre — Nikolaus.

Drake — Jöran
,
Margareta, Olof.

Dufva — Ben Helige ande.

Facklor — Blasius.

Fisk — Botvid.

Fotter, nakna — Apostlarne.

Halster — Laurentius.

Hind — Katarina af Vadstena.

Hjort med kors mellan hornen—
Hubert.

Hjul — Katarina af Alexandria.

Horn på människohufvud — Moses.

Hår, omslutande hela kroppen —
Den egyptiska Maria.

Hårig klädnad — Johannes dö-

paren.

Jesusbarnet på en mans axel —
Kristofer.

Kalk — Johannes evangelisten

,

Barbara.

Kamm — Blasius.

Kardinalshatt — Hieronymus.

Kedja — Leonard.

Klubba — Judas Taddeus. Se

äfven valkträ.

Knif — Bartolomeus.

Korg med rosor — Dorotea.

Kors — Philippus, Helena

;

kors,

X-formigt — Andreas.

Korsstaf— Margareta; korsstaf upp-

till afslutad med "j" — Antonius.

Kristushufvud på duk — Veronika.

Kulor, tre — Nikolaus.

Kvinnor under mantel — Maria,

Ursula.

Kärfve — Kain.

Lamm — Abel, Johannes döparen.

Lejon — Hieronymus, Markus.

Mantel, från hvilken flik skäres —
Martin.

Människohufvud, tre — Sigfrid.

Mussla — Jakob d. ä.

Nyckel — Petrus.

Orgel — Cecilia.

Oxe — Lukas.

Penningepungar, tre — Nikolaus.

Pilgrimsstaf— Jakob d. ä ., Birgitta.

Påfvemössa — Gregorius.

Kosor

—

Dorotea, Elisabet afTuringen

.

Rot med uppstigande stammar —
Jesse.

Ryttare — Jöran, Martin.

Slända — Eva.

Smörjekärl — Maria Magdalena.

Spade — Adam.
Spjut — Tomas , Knut konung, Lon-

ginus.

Stenar —- Stefanus.

Svärd — Paulus, Matteus, Bar-

bara, Dorotea, Erik, Jöran, Kata-

rina af Alexandria, Knut hertig

,

Mikael.

Såg — Simon.

Torn — Barbara.

Tupp — Jodocus.

Tång — Agata.

Yalkträ — Jakob d. y.

Yinkelhake — Tomas, Josef.

Yindspel — Erasmus.
Yxa — Olof.

Ängel — Matteus.

Örn — Johannes.



Tillägg 2.

Inskrifter.

Under den hedna tiden tecknades i Sverige inskrifter med runor,

och därmed fortsatte man länge. På minnesvården öfver den hel. Bot-

vids broder liksom på enstaka grafstenar i Västergötland förekomma
runskrifter vid sidan af inskrifter med latinska bokstäfver. Medel-

tidens runalfabet hade detta utseende:

'\ll\YY%\Y\' sYYA H 1 t> P K Ah t 4 *

abdef g hiklmno p r s t th dh u y z ce o

Från den klassiska forntiden kom bokstafsskriften till det kristnade

Europa. Det gamla romerska alfabetet är här ätergifvet:

ABCDEFGHIKLMN OPQRSTVXYZ
En del nya bokstafsformer infördes hufvudsakligen för A, C. E. G.

H, K, M, N, T, V, hvarjämte tillkommo tecken för ä och ö. I monu-
mentala inskrifter användes under medeltiden i början endast de stora

bokstäfverna, s. k. majuslder:

Inemot år 1400 började dessa i norra Tyskland ersättas med de

mindre bokstäfverna
(
minuskler). Vid pass år 1400 hade denna förändring

vidtagits i Sverige. Det första ordet i inskriften och andra mera bety-

dande ord inleddes fortfarande med stora bokstäfver. Den senare medel-

tidens minuskler ha detta utseende:

abrlrtftjfytfklmnop t| r f ö t
J)

u u ujv r ; a a

I början af 1500-talet gick man gärna tillbaka till majusklerna.

men de hade då ett annat snitt än före år 1400.

Under det bokstäfverna, noga betraktade, icke äro andra än de

ännu brukliga, vållas för den ovane läsaren svårigheter genom de mycket
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ofta, såväl i monumentala inskrifter som i urkunder och bokskrift an-

vända förkortningarna: man hade en känsla af att man behöfde spara

på utrymmet. En del af dessa äro ständigt återkommande och lätt in-

lärda. En linie öfver en bokstaf betecknar i allmänhet ett utelämnadt

m eller n, en linie öfver ett p betecknar pre (prse), en linie tvärs öfver

nedre delen af stafven i p betecknar per
,
ett p ,

å hvilket bågens nedre

del fortsättes bakåt och nedåt med en ny båge, motvänd den öfre, be-

tecknar pro
,
en kroklinie eller ett 9 betecknar ändeisen u.s, ett liknande

tecken, men större, ställdt framför ett ord, betecknar con o. s. v.

Andra förkortningar äro mera tillfälliga och godtyckliga, samman-
hanget får lämna upplysning om deras betydelse. Mycket vanliga äro

sådana förkortningar som A° = anno (år), dni — domini (Herrens), o =
obiit (dog), q

1 för qui (hvilken), q
d = quod (hvilket), e9 = ejus (hans,

hennes), c9 = cujns (hvilkens), aia = anima (själ), xpi = christi
,
ecce =

ecclesie (kyrkans). De allra flesta af dessa förkortningar lösas emellertid

ganska lätt af den som är förtrogen med det latinska språket och förskaffat

sig någon öfning. Ibland äro dock förkortningarna starka och svår-

tydda, såsom när man finner de tre bokstäfverna mgt betyda magnificat

(förhärligar). När minusklerna hade kommit i bruk, voro inskrifterna

mycket ofta, i målningar och i altarskåp oftast, på svenska, och då

vålla förkortningarna ofta ännu större bryderi.

Läran om inskrifterna och deras tolkning kallas epigrafik.
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Råd och upplysningar med afseende på behandlingen af

äldre kyrkor och kyrkliga föremål.

Med afseende på kyrkor och kyrkliga minnesmärken heter det i

nu gällande laga föreskrifter följande.

»Äldre kyrkor, utmärkta genom ovanligt byggnadssätt eller aldriga

arkitektoniska prydnader, eller vid hvilka något historiskt minne är

fästadt, eller som äro försedda med målningar och inskrifter å hvalf

tak och väggar, må ej nedbrytas, förändras eller till annat ändarna 1

användas, ej heller målningar och inskrifter genom rappning eller ny

målning utplånas, innan anmälan i vederbörlig ordning blifvit hos

Kungl. Maj:t gjord, på det Kungl. Maj:t, efter vederbörandes hörande,

må efter omständigheterna kunna afgöna, hvad som bör bibehållas eller

genom afteckning och beskrifning åt eftervärlden bevaras, innan ned-

brytning eller ändring företages.»

»Samma lag gäller äfven öfriga kvrka tillhöriga byggnader samt

äldre grafvårdar och andra fasta minnesmärken, som i kyrka eller a

kyrkogård förefinnas, enskilda släkters eller personers rätt i afseende å

dylika minnesmärken dem oförändradt förbehållen.»

»Finnes i kyrka, grafkor eller eljest i kyrkans hus och förvarings-

rum rörligt gods, som tjänar att bevara minnet af forntidens bruk och

konstfärdighet och icke tillhör enskild person eller släkt, såsom gamla
skrudar, bilder, altartaflor, kors och krucifix, klenoder, kärl, dopfuntar,

rökelsekar, aflatsskrin, fattigbössor, primklockor, icke väggfasta mål-

ningar och andra konstarbeten, minnesvårdar och grafstenar, epitafier.

baner, vapensköldar, sorgfanor, vapen och rustningar, gamla bref och

skrifter, må sådana, i öfverensstämmelse med kyrkolagens stadgande i

26 kap. 6 §, icke till enskilda personer, inhemska eller utländska

samlingar aflåtas, utan att först hafva varit Kungl. Maj: t och kronan

hembj udna, vid ansvar för dem, som däröfver böra å ämbetets vägnar

hafva vård, såsom för tjänstefel.)

»Finnas runstenar i kyrkas golf inlagda och blottställda för nöt-

ning, skola dessa uttagas och fristående på lämplig plats uppställas.
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Vill församlingen icke bestrida den därmed förenade kostnad, göre då
härom* framställning till k. Yitterhets Historie och Antikvitets-

Akademien.»

»Vill församling låta omgjuta ringklocka, å hvilken finnas in-

skrifter, böra dessa upptecknas och k' Yitterhets Historie och Antikvitets
Akademien delgifvas. Äro inskrifterna tecknade med runor eller andra
medeltidens bokstäfver, eller finnas å klockan bilder och figurer af

ovanlig beskaffenhet, skall noggrann afteckning däraf bemälda Akademi
tillställas så tidigt, att Akademien, om så finnes nödigt, må kunna
låta besörja jämförelse af denna afteckning eller taga aftryck af dessa

inskrifter och figurer, innan klockan omsmältes. Om församlingen vill

afyttra sådan till omsmältning bestämd ringklocka, skall den först

Kungl. Maj:t och kronan hembjudas, på sätt om fynd sagdt är.»

Uttrycket »äldre kyrkor utmärkta» o. s. v. är något sväfvande.

Mången gång, när en gammal kyrka blifvit förstörd, söka vederbörande

urskulda sig därmed, att de icke kunnat anse sin kyrka böra räknas
till »äldre», att de icke i henne funnit något märkligt. För att med
säkerhet kunna afgöra, huruvida i kyrkan själf eller i dess inredning

finnes något märkligt, fordras kunskap om byggnadsstilar och byggnads-
sätt, om beskaffenheten af de föremål, som fordom användes i kyrkor,

men detta är en kunskap, som i de allra flesta fall saknas hos präster-

skapet, * i ännu högre grad hos kyrkovärdar och kyrkoråd. Syftet med
denna bok är att sprida någon kunskap rörande dessa ämnen. Ett
viktigt steg i god riktning har just i dessa dagar blifvit taget, i det

den teologiska fakulteten i Uppsala gjort hemställan hos k. Yitterhets

Historie och Antikvitets Akademien, att denna ville, utan kostnad för

fakulteten, utse lämplig person att under hvart läsår hålla en rad af

föreläsningar för teologie studerande öfver kyrklig konst och kyrkliga

fornsaker. Akademien har naturligtvis med synnerligt nöje lämnat

bifall till denna framställning.

Då det är af yttersta vikt, att allt, som vittnar om forntida konst

och konstslöjd, blir kändt och studeradt samt så vidt möjligt är be-

varadt, och då man ju bör hafva rättighet att hos dem, som sköta för-

samlingarnas angelägenheter, begära åtminstone så mycket, att de

med erkännande inför sig själfva af den okunnighet, som i de flesta

fall förefinnes, hafva den bestämda viljan att intet skall genom deras

förvållande förfaras, må den fordran icke synas obillig, att orts-

myndigheterna, äfven när efter deras omdöme intet märkligt finnes,

dock, när fråga om förändringar uppstår, samvetsgrant iakttaga

lagens bud om anmälan rörande tillämnad ändring, den må nu kallas

reparation, renovering eller restaurering. Grenom en anmälan göres det

möjligt för dem, som på grund af föregående studier äro kompetenta,

* Jag yttrar detta beklagande, icke klandrande, ty hvarifrån skulle sådan kunskap
hafva kommit? A andra sidan finnas präster, som förvärfvat sig kunskap och som hysa det

varmaste intresse för bevarande af den kyrkliga konstens alster.
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att bedöma hvad värde det gamla har, om det bör bevaras eller om
det kan utan vidare försvinna. Härigenom blir mycket räddadt, som
annars fördärfvas till stor skada för kunskapen om vår forntid, kanske

till stor skada för kunskapen om den kristna konsten i allmänhet.

När det är fråga om ändring af en gammal kyrka, som ännu an-

vändes för gudstjänst, kunna tvenne intressen komma i strid med h var-

andra: intresset att bevara det gamla och intresset att göra kyrkan så

passande som möjligt för det nu lefvande släktets kraf pä en fullt

lämplig lokal för gudstjänsten. När krafvet i detta senare hänseende

är oafvisligt, då måste naturligtvis det antikvariska intresset träda i

bakgrunden, men när anmälan i laga ordning blifvit gjord, kan det

gamla, som måste försvinna, blifva undersökt och afbildadt och där-

igenom bevaradt åt eftervärlden. Men i de fall, då intet praktiskt

behof föreligger, då måste man hålla på bevarande af det gamla, äfven

om församlingen har en stor kyrkkassa, äfven om, när en sådan finnes,

afundsjukan mot en tillgränsande församling, som byggt en ny kyrka
t. ex. med hög tornspira, gör sig gällande. Jag tänker på den onödiga

rifningen af Bunkeflo intressanta kyrka, framkallad åtminstone delvis

däraf, att annexförsamlingen Hyllie, inom hvilken det nu betydande

samhället Limhamn är beläget, hade, på grund af de nya förhållandena,

byggt en ny kyrka. Äfven när anmälan i laga ordning blifvit gjord,

och ett af församlingen antaget ändrings- och byggnadsförslag blifvit

underställdt pröfning, har det, när välgrundade anmärkningar däremot

blifvit gjorda, händt, att församlingen fått sin vilja fram till stor

skada. Så t. ex. blef en synnerligen prydlig klockstapel pa Vansö
kyrkogård i Södermanland rifven, därför att en inflytelserik församlings-

medlem ville det. För sådant måste rådas bot. Men bot därför vinnes

ej, förrän vederbörande kyrkliga myndigheter, till hvilka jag äfven

räknar kyrkstämmorna, lärt sig inse, att andra kunna bättre förstå

det de vilja ändra, och att man bör rätta sig efter de sakkunniges

uttalanden — för fosterlandets, konstens och vetenskapens skull.

Somliga vilja förstöra, andra vilja bevara, men när de bevarings-

vänliga icke äga nödig kunskap om det rätta förfaringssättet, kan det

äfven i detta fall hända, att resultatet blir förstöring. En person, som
hade ett lifligt intresse för våra fornminnen, tog sig för att med
mejselhugg befria ett par portalkapitäl från öfversmetad puts, han

frigjorde men skadade skulpturerna. Sådant får icke förekomma.

Han gjorde det af egen — af intresse framkallad — maktfullkomlighet.

Vederbörande, som hade med kyrkan att göra, togo ingen befattning

med afseende på hans åtgärd.

De föremål i kyrkorna, rörande hvilka oftast restan rerings-

åtgärder sättas i fråga, äro de från 1400- och 1500-talen härstammande

altarskåpen. Ä dem förekomma dess värre icke sällan brister, delar af

färgen å de skulpterade bilderna och från de målade dörrarna, mera

framstående stycken af de skulpterade bilderna hafva försvunnit, bilder
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hafva genom ovarsamhet eller direkt våld sönderbrutits eller bort-

ryckts. När man ser ett sådant altarskåp på nära håll, märkas
bristerna. Om altarskåpet bevarar sin gamla plats på altaret, kan

församlingen, samlad i kyrkans långhus — i koret sitta i regeln endast

få personer — icke märka de brister, som förekomma. Det är därför

det bästa att låta altarskåpet vara i fred. Dess brister kunna icke på
minsta vis störa andakten — ingen tänker på dem. Att döma efter

den erfarenhet man haft i Tyskland fordrar en god restaurering af ett

större altarskåp med många figurer tusentals kronor. Det måste vara

en mycket rik församling, som kan bekosta ett sådant ärligt arbete,

och intet fuskarbete får förekomma. Jonsbergs kyrka i Östergötland

hade en gång från den närliggande Häradshammars kyrka förvärfvat

ett altarskåp af flamländskt ursprung — således från början af 1500-

talet. Det ansågs bristfälligt och lämnades därför till en förgyll are i

Norrköping att »renoveras». Till all lycka erhöll jag, ehuru väl sent,

underrättelse om den pågående vandalismen. Altarskåpet finnes du i

Statens Historiska Museum, och hvar och en kan se, huru ohyggliga

de — till all lycka — få i Norrköping s. k. renoverade figurerna äro

i jämförelse med dem, som fått behålla den ursprungliga fina, delikata

färgbehandlingen och förgyllningen. Detta altarskåp är sålunda i ej

ringa stor grad fördärfvadt. *

Skola så fina restaureringsåtgärder vidtagas, som ett altarskåp

kräfver, måste sakkunskapen tillmätas det rätta utrymmet. Församlingens

medlemmar äro i regeln inkompetenta att i detta afseende afgifva något

fullgiltigt yttrande.

En del personer hafva tagit någon kännedom om konst och anse

sig därför vara fullt berättigade att uttala sig och fordra gehör för

sina uttalanden med afseende pä kyrkornas konstnärliga utstyrsel.

Många lyssna till deras omogna uttalanden. Här gäller ordstäfvet:

»Gud bevare oss för våra vänner.»

Att i få ord säga, huru en restaurering af en kyrka eller af kyrk-

liga inventarier skall utföras, är omöjligt. Det är så mycket som

beror på de särskilda omständigheter, som hvart fall erbjuder. Det är

t. ex. af praktiska skäl fullt berättigadt att yrka på, att kyrkans bänkar

göras öppna, d. v. s. utan dörrar, hvilka, i händelse af en panik, kunna

blifva hinderliga, när ögonblicken äro få för att finna räddning. Men
därför böra icke alla bänkdörrar dömas till undergång. När i en kyrka

bänkdörrarna äro prydda med de tidigaste alstren af Per Hörbergs

målarverksamhet, är det en vandalism att ommåla eller borttaga dem.

Ibland utgör bänkdörrarnas utstyrsel ett helt med kyrkans utstyrsel i

öfrigt, såvidt trä därför blifvit användt; då är det ett fel att bryta

denna enhet, hvilket, trots protester, skett i Kristinekyrkan i Falun.

De vackraste kyrkobänkarna i vårt land förekomma i Kristianstads

* Man kan med försiktighet fästa delar af den kritgrund, å hvilken målningarna äro

utförda.
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kyrka. Skulle någon yrka på öppna bänkar i denna, skulle det vara

ett uttryck af den ytterst gångna vandalism.

Särskild uppmärksamhet måste vi ägna åt de grafvar och graf-

stenar, som färekomma i kyrkorna. Med afseende på grafvarna och

deras innehåll har gång efter annan det gröfsta barbari gjort sig

gällande. Ar 1906 »rensades» i Skåne ett grafhval f från kistor, i hvilka

medlemmar af Danmarks förnämligare ätter hvilade, kistor, som i grund

fördärfvades, ehuru några af dem voro i så god t skick, att de kunnat

konserveras. Allt förnuftigt motiv för den bedröfliga åtgärden saknades.

Tidigare hände det, likaledes i sydvästra Skåne, att liken af en

riddersman och hans fru, iklädda väl bevarade, dyrbara dräkter, upp-

togos ur grafven inne i kyrkan och vräktes ned i en på kyrkogården

upptagen grop. Detsamma hände för några år sedan med anledning af

Eksjö kyrkas ombyggnad. När detta hände, hade gifvits till känna,

att Eksjö-borna fingo mellan två uppgifna klockslag komma in i kyrkan,

och bese de öppnade grafvarna, i hvilka törhända en och annan af de

skådelystna hade förfäder liggande. Som nyfiken hade en handels-

resande, som för tillfället befann sig i staden, kommit in i kyrkan.

Yid sidan af en graf fann han en hand liggande, å ett af dess finger

satt en smal ring med en infattad liten karneolsten, i hvilken var

graverad en ros och en fransk inskrift, som talade om kärlek — det

hela ytterst enkelt, men vi kunna ju antaga, att ringen varit kär och

dyrbar för den, som fick behålla den i grafven. Under yttrande: Det

kan ju vara roligt att ha ett minne från Eksjö gamla kyrka . knäckte

handelsresanden af fingerbenet, å hvilket ringen satt och stoppade

ringen i fickan. En notis härom intogs i den tidning, som då utgafs i

Eksjö, och gick sedan genom en stor del af den svenska tidnings-

pressen. Så vidt mig bekant är, uttalade ingen tidning en protest mot

detta helgerån. Genom tidningarna underrättad om detta bedröfliga

faktum, begärde jag undersökning, och notis äfven därom inflöt i tid-

ningarna. Mannen i fråga fann sig då föranlåten att återsända ringen

till pastorsämbetet i Eksjö, och detta sände ringen till Statens Histo-

riska Museum, för hvilket den icke har det ringaste intresse. Dess

plats var på fingret, å hvilken den suttit. Man kan visserligen säga —
men det är bedröfligt, att det kan sägas — att det är tämligen lik-

giltigt, om ringen satt på dess finger, då fingret och öfriga lämningar

af* de många i kyrkan jordade stjälptes ned i en på kyrkogården upp-

tagen grop. Det hela var emellertid en våldshandling. Sedan dess

har, på min hemställan, Kungl. Maj:t alltid, när det är fråga om
rubbningar af en kyrkas golf, gifvit föreskrift om en omsorgsfull be-

handling af grafvarna inom kyrkan.

De stenhällar, som blifvit lagda öfver de under kyrkans golf före-

kommande grafvarna, äro naturligtvis utsatta för slitning, och å många
hafva inskrifterna genom denna blifvit skadade. Dessa grafhällar böra

skyddas. Detta kan ske på två sätt: genom deras upptagande ur
2208
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golfvet och uppfästande vid någon mur, eller genom deras öfvertäckande

med en matta, hvilken dock kan bereda obehag för dem, som passera

genom gången i kyrkan. Med afseende på flyttning af stenarna måste

noga iakttagas, huruvida stenen ligger i orubbadt läge öfver en orörd

graf. Om då stenen flyttas, måste öfver grafven läggas en annan sten.

å hvilken angifves, hvem grafven tillhör och hänvisas till den på annat

ställe uppsatta grafstenen. I otaliga fall hafva emellertid grafvarna

tidigare beröfvats deras ursprungliga innehåll, och då kan grafstenen

utan vidare flyttas.

]På kyrkornas väggar förekomma epitafier och adliga vapensköldar
— de förekommo förr i vida större antal, alltför ofta finner man i

tornkammare och andra skräpbodar epitafier och sköldar. I senaste tid

har uppkommit en opposition — detta gäller de mindre kyrkorna, till

hvilka jag räknar en af hufvudstadens kyrkor, ehuru ej liten — mot
dessa minnesmärken. Jag kan icke fatta motivet för denna opposition.

Om en församlingsmenighet mötes i en gammal kyrka, bör, enligt min
åsikt, det intrycket kännas upplyftande: »Här samlas vi nu till guds-

tjänst, och inom dessa murar hafva längesedan bortgångna släkten firat

gudstjänst.» Anblicken af epitafierna och sköldarna är helt enkelt en

påminnelse om de äldre, hädangångna, hvilkas efterträdare vi äro. Vi,

vår kultur, vår gudstjänstfirande församling äro icke något nyskapadt,

vi äro arfvingar af det, som varit. Hvarför skola vi förneka sambandet

med dem, som varit våra föregångare?

För öfrigt epitafier och vapensköldar, uppsatta i kyrkan, tillhöra

icke denna, utan ättlingarne af dem, för hvilka epitafierna och vapen-

sköldarna blifvit uppsatta. Epitafier och vapensköldar hafva anförtrotts

åt församlingens vård. I huru många fall hafva de blifvit missvårdade?

Jag fruktar: i de flesta.

På en officerskista lades fordom en med krusflor försedd värja. Den
uppsattes, till minne af den döde, å kyrkans vägg. Denna värja är ej

heller kyrkans egendom, utan tillhör ättlingarne af den, som ägt.

Kanske i strid mot rikets fiender fört värjan. Därest värjans ägare är

obekant, därest han är känd, men ättlingar ej finnas, är det icke för-

samlingen som beslutar öfver värjan, liksom ej heller öfver epitafier

och vapensköldar, utan Kungl. Maj:t.

Må därför de kyrkliga myndigheterna öfverallt hafva det klart för

sig, att kyrkorna kunna innehålla mycket, som är af värde, ehuru

allmänheten icke förstår det. Må man då, af fosterländskt intresse,

sörja därför, att de, som kunna förstå, få tillfälle att pröfva och rädda.

Men det är icke fråga endast om hvad bör göras i sammanhang
med ändringar af kyrkorna. Äldre föremål, af vikt för kännedomen

om forna tiders konst och kultur, förekomma i kyrkor, som icke skola

ändras. Dessa föremål måste omsorgsfullt vårdas Detta är dess värre

icke alltid fallet. Mässkläder och altarbeklädnader träffas alltför ofta

hopskrynklade och undankastade i skåp i sakristian, där denna vanvård
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ökar det ofördelaktiga inflytandet af den i sakristiorna ofta före-

kommande fukten. Större föremål, snidade eller målade, träffas alltför

ofta undanvräkta i kyrktornen eller i klockstaplarna, där de äro ut-

satta för allsköns okynne. Detta måste afhjälpas. Finnes ej lämplig

plats för deras bevarande i kyrka eller kyrkas hus, böra de, då de ej

aktas af församlingen, öfverlåtas till nagon offentlig samling, d. v.

i första rummet hembjudas åt Kungl. Maj:t och kronan.

Missförhållandena i detta afseende äro många. Rättvisan kräfver

dock att framhålla, att en förändring till det bättre börjat inträda

samt att i närvarande stund mången församling pa ett mönstergillt

sätt sköter sina fornminnen.
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